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DeMooiBernhezeKrant
Drie kranten hebben we kunnen 
oefenen. Wij dachten dat er inte-
resse zou zijn in een prachtig ge-
drukte krant in full colour en vol 
mooie verhalen vanuit de kernen. 
Nu is het tijd voor het echte werk, 

want gelukkig kunnen we u mel-
den dat er inderdaad interesse is in 
een andere krant. Een krant met 
drukwerk van deze tijd, sprekende 
afbeeldingen met verhalen en ac-
tuele informatie. Een krant die in-
trigeert, interesseert en amuseert. 
Een krant! Vanaf nu is het zover en 
komen we met een wekelijks huis-
aan-huis krant. Van Bernhezena-
ren voor Bernhezenaren. 

U leest het goed, beste lezers, 
adverteerders en alle vrijwilli-
gers van stichtingen en vereni-
gingen, zonder u zijn wij niet op 
de hoogte van actuele nieuw-
tjes en informatie. Wij gaan deze 
krant dan ook samen met u tot 
een onmisbaar weekblad ma-
ken. Wij willen iedereen een heel  

gelukkig en vooral gezond 2012 
toewensen. We bedanken jullie 
voor het bezoeken van onze web-

sites in 2011 en laten we elkaar 
ook in 2012 vaak ontmoeten in 
ons Mooi Bernheze.
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De uitdaging
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Jaargang 1 • Week 1 • 4 januari 2012

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

www.fietsplezierheesch.nl

Molenstraat 32  Heesch 
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

Openingstijden winterperiode 
28 november t/m 25 februari
Ma t/m vrij van 13.00 tot 18.00 

& Zat. van 9.00 tot 13.00

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Schrijf u nu in...
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Let op bij de Bieb
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Kwissen is HOT
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Werk is binnen Werkkracht een 
middel geen doel. Via het werk 
krijgt de medewerker structuur en 
voldoening. De dienstverlening 
die Werkkracht levert aan haar  

opdrachtgevers is gebaseerd op 
kwaliteit. Er zijn al diverse on-
dernemers en instanties waar 

Werkkracht vertrouwen heeft op-
gebouwd door de kwaliteit die 
geleverd wordt; zoals o.a. de ge-

meente Bernheze en sedert kort 
ook Media Bernheze (Mooi Bern-
heze). Want ook voor het invou-
wen, etiketteren en insteken van 
mailingen, het inpakken van ca-
deaupakketten, sorteerwerk, licht 
constructiewerk en andere repe-
terende werkzaamheden kunnen 
bedrijven, sportclubs en instanties 
bij Werkkracht terecht. 
Zo helpen de medewerkers/cliën-
ten van werkkracht via een job-
coach bij het schoonhouden van 
de kantine bij HVCH en andere 
incidentele klussen. 

De mensen van Werkkracht wer-
ken hard, maar hebben hun eigen 
tempo. Mits er voldoende tijd is en 
er een redelijke deadline gesteld 
kan worden, zullen de cliënten/
medewerkers hun uiterste best 
doen om aan de verwachtingen  
te voldoen en zo waardering te 
krijgen. 
Werkkracht vraagt een kleine ver-
goeding voor het werk. Het stimu-
leren van mensen in hun ontwik-
keling en geven van ‘n gevoel van 
eigenwaarde is zeker zo belangrijk. 
En…. is er een keer een deadline 
die met moeite gehaald is, dan is 
de vreugde groot; gebak bij de 
koffie!

Wilt u weten of zij ook voor uw 
bedrijf iets kunnen betekenen, 
dan kunt u contact opnemen met  
coördinator Ad van Dorst, 
telefoon 0412 611966, 
a.vandorst@dichterbij.nl

Professionaliteit, kwaliteit en vertrouwen
Dichterbij Arbeidscentrum Werkkracht Heesch

HEESCH - Het is een drukte van belang in het gebouw van Werkkracht in Heesch. Er wor-
den dozen vol kabelclips voorzien van spijkertjes in de ene ruimte, en elders worden tie 
rips gebundeld. De radio zorgt daarbij voor de nodige arbeidsvitaminen en de begeleiders 
zien er op toe dat de werkzaamheden goed en in goede harmonie worden uitgevoerd. De 
doelstelling van Werkkracht is het integreren via arbeid van mensen met een verstandelijke 
beperking in hun eigen dorp, buurt en wijk.

DeMooiBernhezeKrant wordt mooi rondgebracht door Sterk

door Martha Daams

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@lradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

Wij wensen u alles wat mooi is voor 2012
Beste lezer,
Wij, de redactie van DeMooiBernhezeKrant wenst u een 
verrassend MOOI 2012. 
Wij zullen er alles aan doen u van al het moois in onze gemeente 
op de hoogte te brengen. Via MooiHeesch.nl, MooiNisseroi.nl 
en MooiHDL.nl, Vorstenbosch-info.nl maar ook via onze 
DeMooiBernhezeKrant.
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Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
office@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl
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Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
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Martha Daams

Acquisitie:
Rian van Schijndel
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Heidi Verwijst
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Wendy van Grunsven
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Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Tamara van Krieken
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Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van 
DeMooiBernhezeKrant is alle 
mogelijke zorg besteed. Er 
kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever 
zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze 
uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
toestemming van Bernheze Media.

Onze verhuizing in maart 2012 levert u nu 

voordeel op. Want als u nu een montuur kiest, 

dan ontvangt u maar liefst 25% korting. 

Dit geldt voor alle monturen, dus er valt heel 

veel te kiezen. En... u maakt ook nog eens kans 

op een ballonvaart voor twee. Kom alvast in 

hogere sferen, kom uw montuur uitkiezen bij 

Alferink Opticiën!

*Actie geldig van 26 december t/m 14 januari 2012.

Profiteer nú van het verhuisvoordeel: 
kortingen op onze hele collectie!

Alferink gaat verhuizen...
...verhuist u mee?

Win
een ballon-
vaart voor 

twee!twee!

25%
korting op alle

monturen!*

Tot eind februari is ons adres:

John F. Kennedystraat 3A
5384 GA  Heesch T. 0412 45 10 03  
w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l  

Enorme collectie
Bij Alferink Opticiën kunt u een 
keuze maken uit een enorme col-

lectie brilmonturen. Monturen 
voor dames, heren en kinderen. 
Gewone brilmonturen, maar ook 

heel bijzondere. En niet te verge-
ten... zonnebrilmonturen. U treft 
er de bekende én bewezen mer-
ken. Wat u ook zoekt, bij Alferink 
Opticiën vindt u het ideale mon-
tuur. Tijdelijk dus met maar liefst 
25% korting. Dat is zonder twijfel 
een mooie extra reden voor een 
bezoek aan deze opticiën. 

In hogere sferen
Alsof het allemaal nog niet ge-
noeg is, maakt u ook kans op een 
ballonvaart. U kunt samen met 
een door u gekozen tweede per-

soon instappen. Een ervaring om 
nooit te vergeten, want zo’n tocht 
maakt een blijvende indruk. Kom 
alvast in hogere sferen, en kies uw 
nieuwe montuur uit bij Alferink 
Opticiën! 

U kunt er overigens recht voor de 
deur parkeren, gratis! De opticiën 
is heel eenvoudig bereikbaar. Wilt 
u een afspraak maken, dan kunt u 
bellen met 0412-451003. 
Voor meer informatie kunt u ook 
terecht op internet; 
www.alferinkoptiek.nl

Uw nieuwe montuur nu met 25% korting
HEESCH – Alferink Opticiën verhuist, u profiteert!
Na vele prettige jaren aan de John F. Kennedystraat 3-A in Heesch te 
zijn gevestigd, is Alferink Opticiën bijna gereed voor de verhuizing naar 
’t Dorp, de hoofdstraat van Heesch. Daar vindt momenteel de voor-
bereiding plaats van één van de modernste opticiëns van Nederland, 
voorzien van de beste apparatuur en faciliteiten. Per 1 maart 2012 vindt 
aldaar de opening plaats. Tot die tijd wordt het u extra aangenaam ge-
maakt op het huidige adres. Want als u nu een montuur uitkiest, dan 
ontvangt u maar liefst 25% korting. Dit geldt voor alle monturen, dus 
er valt heel veel te kiezen. En... u maakt ook nog eens kans op een bal-
lonvaart voor twee. 
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GRATIS HUIDTEST

ga op vakantie

eet meer vlees

drink minder alcohol

 ga vaker sporten

koop warmere kleding

kijk meer tv

werk minder

haal dieper adem

neem een huisdier

blijf uit de zon

Leg je hand naast onderstaand 
huidspectrum en zie hoe jij je 
huid kunt verbeteren.

Voor een gratis échte 
huidanalyse, kijk op: 
www.salonintense.nl/huid

Laarhof 22 • 5388 GX Nistelrode • 06 104 33 489

Voor u 
hebben wij 

een schitterende 
monturen-
collectie 

2012 
samengesteld

Nu tijdelijk

15% korting 
op de basiccollectie

PVC vloeren*
 Uw woonsfeermaker 

Twan Jacobs

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

WWW.JACOBSENJACOBS.NL

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Geertje van der Stappen en An-
nemarie van den Berg hebben het 
initiatief genomen om een vege-
tarische eetclub op te richten, om 
kennis te maken met deze keuken 

én gezellig met elkaar een hapje 
te eten: op 20 januari 2012 is de 
eerste gezamenlijke maaltijd op de 
Broekhoek 35 in Heesch.

Creatief koken
Het is beslist niet de bedoeling men-
sen over te halen om vegetariër te 
worden. “De eetclub is met name 
geïnitieerd om mensen kennis te 
laten maken met de vegetarische 
keuken en uit sociaal aspect: het 
samen eten. De vegetarische keu-
ken verdient veel meer belangstel-
ling. Het is een nieuwe manier van 
koken waarbinnen je heel creatief 
kunt zijn, want er zijn zoveel meer 
mogelijkheden dan de kant en klare 
vleesvervangers die in de winkel-
schappen liggen. In tijdschriften 
en media wordt er gelukkig steeds 
meer aandacht aan gegeven en ook 
de horeca laat steeds vaker zien dat 
er veel meer mogelijk is in de ve-

getarische keuken. De vegetarische 
eetclub is een uitnodiging om hier 
zelf mee aan de slag te gaan, want 
deelnemers moeten eerst zelf de 
keuken in om iets lekker te maken 
en dat nemen ze mee! We zijn geen 
kook - maar een eetclub.” 

Samen eten
Een dagje geen vlees past hele-
maal bij de filosofie van Transition 
Towns, waarbij het draait om lokale 

gemeenschappen die zelf aan de 
slag gaan om hun manier van wo-
nen, werken en leven minder olie 
afhankelijk en meer duurzaam te 
maken. Geertje nam vorig jaar het 
initiatief om Heesch hiervoor warm 
te krijgen. Via deze weg kwam An-
nemarie van den Berg op haar pad, 
die vanuit haar voedingspraktijk 
Eten & Weten dagelijks bezig is met 
bewuste voeding. “Door gesprek-
ken met elkaar ontstond het idee 
om samen een vegetarische eetclub 
te starten. Het is geen avondvul-
lend programma. We beginnen 
om 17.00 uur met het buffet en 
rond 19.00 uur sluiten we de maal-
tijd af. Het buffet wordt gevormd 
met allerlei lekkere hapjes... die 
de mensen zelf gemaakt hebben: 
die recepten kunnen dan meteen 
uitgewisseld worden.” Interesse? 
Meld je aan! Geertje 0412-475171 
en Annemarie 0412-484707 

Vegetarische eetclub: verrassend anders,
vandaag een keer geen vlees! 
HEESCH - Witlof met witte chocoladesaus of avocado gestoofd in sinaasappels.
Vegetarische maaltijden zijn culinaire experimenten. Je hoeft geen vegetariër te worden, 
maar een dagje geen vlees eten is helemaal niet ongezond. Integendeel: En het is niet alleen 
voor jezelf gezond, maar ook beter voor milieu en dierenwelzijn. Een dag geen vlees is dus 
een uitstekend voornemen voor 2012. 

Annemarie van den Berg en Geertje van der Stappen

Ook interesse in de nieuwsbrief? 
Wat u in de nieuwsbrief vindt zijn 
natuurlijk acties van de maand, de 
nieuwtjes en natuurlijk de prijswin-
naar van de maandelijkse cheque 
die uitgereikt wordt. Deze keer 
werd deze uitgereikt aan de familie 
Bissels uit Heeswijk-Dinther. Harrie 
en Marian gingen enkele weken 

geleden een gezellige familiebow-
ling boeken bij de bowling en vul-
den meteen hun emailadres in voor 
de nieuwsbrief.  De € 25.00 willen 
ze besteden aan het familiefeest 
dat op stapel staat en waar ze met 
kinderen en kleinkinderen naar toe 
gaan. ‘Een gezellige bowlingavond 
en een gezellig drankje, deze 25 

euro is mooi meegenomen weer’, 
vertelt Harrie Bissels enthousiast. 

Nieuw is het JoyGrillen
Ook in de nieuwsbrief van decem-
ber het JoyGrillen.  Behalve het 
Rainbowbuffet, het grillen of een 
heerlijke lunch hebben ze nu ook 
het JoyGrillen. Dit is een speciale 
grill die zorgt voor een unieke po-
pulaire wijze van grillen. 
Schrijf u in de voor de nieuwsbrief 
misschien bent u de gelukkige vol-
gende maand en kunt u het joy-
grillen uitproberen. Iedereen die 
zich inschrijft kan meedoen aan de 
loting tot hij eenmaal gewonnen 
heeft. 

Johnny van Loon, eigenaar van 
Rainbow Centre Nistelrode heeft 
een prachtige horecazaak in het 
hartje van Nistelrode.  Behalve dat 
hij altijd al digitaal up to date is met 
zijn bedrijf, blijft hij vernieuwen 
voor de vaste trouwe klanten. Bow-
lingbaan, eethuys en zalen zorgen 

voor een allround horecabedrijf. U 
kunt hier van vele mogelijkheden 
genieten tijdens bijvoorbeeld een 
vriendenavond, een familiefeest of 
een personeelsavond. Een gezelli-
ge, ontspannende of sportieve ac-
tiviteit en een gezellig dinertje erbij 
of bent u meer van het gourmet? 

Rainbow Centre
Laar 35 – 5388 HC Nistelrode
Kijk voor alle informatie op 
www.rainbowcentre.nl of bel 
voor meer info of een boeking 
naar 0412-6170472 

Nieuwsbrief zorgt voor een € 25,00 cheque
NISTELRODE – De familie Bissels heeft er al een bestemming voor, zij 
hebben een cheque van 25 euro bij Rainbow Centre Bowling in Nistel-
rode gewonnen. Waarmee? Hun e-mailadres werd achtergelaten bij 
de balie, zodat zij voortaan op de hoogte blijven van de maandelijk-
se nieuwtjes en kortingen die spelen bij het multi-functioneel horeca  
bedrijf. 

‘DOOR GESPREKKEN MET ELKAAR ONTSTOND 
HET IDEE OM SAMEN EEN VEGETARISCHE 
EETCLUB TE STARTEN’

advertorial
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorend 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-455720
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heeswijk
Heilarensestraat 64
Tel: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
Tel: 0413-291450
Spoed: 0413-293245
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.

Aart Schoones vertelt nuchter: 
“Natuurlijk wordt het afzien. Dat 
is deel van het plezier om de tocht 
der tochten te maken. Dakar staat 
bekend om de loodzware etappes, 
de onvoorziene omstandigheden 
en het spektakel daar omheen.” 
De liefde voor trucks is Aart met 
de paplepel ingegeven. Naast zijn 
werk (Autoservice Heesch, red.), 
zijn de trucks zijn grote hobby. 12 
jaar geleden is Aart met een team 
begonnen met truck-pulling: mét 
succes. Toen kwam Dakar in beeld. 
Aart: “De eerste keer zou ik als 
monteur met Frits van Eerd (Jum-
bo) meegaan, maar die tocht werd 
op het laatst gecanceld wegens ter-
reurdreiging. We stonden al in Por-
tugal, klaar voor de start.”

De vervangende rally CRE (Central 
Rally Europe) die Aart daarna met 
het team van Frits reed was ook 
leuk, maar anders. Zoals bekend is 
de rally daarna – om veiligheidsre-
denen – verplaatst naar Zuid-Ame-
rika en zo ging in 2009 Aart alsnog 
met Frits mee als monteur. Aart was 
helemaal verkocht. Ook in 2010 en 

2011 is Aart als monteur meege-
reden in de rally. Daarna kwamen 
de dingen in een stroomversnelling 
tot het vertrek op 27 december. Na 
overleg met zijn vrouw Hellen be-
gon Aart nl. aan de bouw van zijn 
eigen rally truck. 

Hellen: “Nee, ik ben niet mee naar 
Argentinië gegaan. Ik heb hier 
thuis een belangrijke taak te ver-
richten. Het bedrijf moet ook nog 
draaien als Aart terug in Nederland 
komt en bovendien willen we alle 
mensen die ons vreselijk gesteund 
hebben de afgelopen jaren en alle 
sponsoren op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. Daarvoor 
is - belangeloos - een website ge-

bouwd door Weerdenburg Web 
Works. Daarop zijn alle wetens-
waardigheden terug te vinden en 
kan men zich inschrijven op de 
nieuwsbrief.”
Meedoen met zo’n tocht is een 
hele organisatie die Aart graag aan 
zijn vrouw overgelaten heeft. Zo-
als hij zegt: “Zij is het belangrijk-
ste teamlid. Maar ook de andere 
teamleden zijn onontbeerlijk. In 
zijn eigen truck rijdt zijn broer Gert 
Jan mee op de monteurstoel en als 
navigator Michel van Herpen. De 
servicetruck wordt bemand met 
monteurs die ’s-nachts de beno-
digde reparaties en onderhoud uit-
voeren. Ook daarin zit een broer: 
Mark Schoones met Enrico van der 

Donk (chauffeur) en Lyndon van 
der Burgt.” 
Die servicetruck is ingezet door En-
rico van der Donk. Zonder hem en 
Gert Jan was het avontuur nooit 
gelukt. Daar is Aart stellig over. 
In de jeep tenslotte zit monteur Jan 
Paul van de Poel. De overige plaat-
sen zijn ‘verkocht’ aan o.a. Toine 
Dijkhof, Wim Faassen en Hans van 
de Ven. U hoeft ze komende dagen 
dus niet te gaan zoeken!
De fascinatie van Dakar? De erva-
ring van de nietigheid van de mens 
in de natuur! En de grootste uitda-
ging? Elke dag weer de finish halen. 
Dakar duurt nog tot 15 januari. U 
kunt dus nog meegenieten via de 
site www.schoonesdakar.nl

Tijdens de Dakar is er geen plan 
Het loopt zoals het loopt

HEESCH - De tocht die voert van Argentinië via Chili naar Peru is on-
berekenbaar. Niet alleen door de onbekendheid met het terrein, maar 
vooral ook door de extreme omstandigheden waarmee de chauffeur, 
zijn team en de truck geconfronteerd worden. Maar dat hoort er al-
lemaal bij. 

door Martha Daams

Voorgeschiedenis
Ze zijn al ruim 10 jaar vrienden en 
beide gek van auto’s. Beide hebben 
dan ook een beroep waarbij auto’s 
centraal staan. Bas werkt bij Local 
Car Lease & Rent en Rob is tech-
nisch trainer bij Scania. Op één van 
de maandelijkse vriendenavonden 
werd door Bas over zijn vakantie 
naar Scandinavië verteld en gaf 
hiermee aan dat hij graag een keer 
mee zou doen aan de Scancover-
Trail. Rob reageerde meteen en-
thousiast en de volgende dag ‘be-
gin februari 2011’ hebben ze zich 
ingeschreven. Alleen.... het zat al 
vol! Er mochten maar 40 teams 
meedoen. Ze werden geplaatst op 
de wachtlijst, echt balen. Een week 
later kregen ze het bericht dat de 
organisatie het aantal teams had 

uitgebreid naar 62 en hierdoor 
ging de droom van Bas en Rob in 
vervulling en konden ze beginnen 
met de voorbereidingen.

Goede doel
Aan het meedoen van deze trail 
hangt al een goed doel aan vast, 
maar Bas & Rob wilden zelf ook 
nog een goed doel kiezen om te 
steunen. Dit goed doel is Hulp-
hond Nederland geworden. Hierop 
volgt de vraag: Waarom Hulphond 
Nederland? “Mobiliteit”, zeggen 
ze bijna tegelijk in koor. Bas werkt 
bij een leasemaatschappij waarbij 
mobiliteit natuurlijk één van de be-
langrijkste factoren is en Rob heeft 
in zijn baan als technisch trainer 
voor zijn cursisten het natuurlijk 
ook vaak over mobiliteit. Er is niet 

voor niets de slogan ‘zonder trans-
port staat alles stil’ 

De Race zelf
De start is aanstaande vrijdag om 
15:15 uur in Loon op Zand en de 
terugkeer zal zijn zondag 14 ja-
nuari rond de klok van 11:00 uur. 
7000 kilometer in 8 dagen tijd bij 
temperatuurverschillen van +4 tot 
-32 graden Celsius. Hiervoor heb-
ben ze natuurlijk de auto op ver-
schillende punten moeten aanpas-
sen. De koelvloeistof, motorolie en 
ruitenwisservloeistof moeten be-
stand zijn tegen deze lage tempe-
raturen. Daarnaast gaat het nodige 
reservemateriaal mee zoals 40 liter 
ruitenwisservloeistof, sneeuwket-
tingen en twee extra reserveban-
den waarvan ze nog even moeten 
uitzoeken of deze niet gevuld kun-
nen worden met stikstof, want dat 
kan beter tegen de kou. 
De 1e dag en de laatste dag zullen 
een 24- uurs rit zijn. De dagen er-
tussen slapen ze in accommodaties 
die de organisatie geregeld heeft. 
Er zijn punten te behalen. Deze kun 
je verdienen door een bepaald tra-
ject op een dag in de juiste tijd uit 
te voeren. Snelheidsovertredingen 
worden afgestraft met minpunten. 
Uiteindelijk zal er op 14 januari een 

winnaar uitkomen maar hier is het 
Bas & Rob niet om te doen. Mee-
doen is belangrijker dan winnen.

Bedanken
Bas & Rob geven aan dat ze nu 
tijdens dit interview nog even ge-
bruik willen maken om alle spon-
sors te bedanken. Met name Local 
Car Lease & Rent die de auto be-
schikbaar heeft gesteld en Scania 
voor het sponsoren van de warme 
kleding die ze hard nodig zullen 
hebben. Natuurlijk ook alle an-
dere sponsors en niet te vergeten 
familie, vrienden en kennissen die 
allemaal achter de beiden avontu-
riers staan maar het wel weer fijn 
zouden vinden als ze heelhuids 
thuiskomen. 

Volgende week
Volgende week hopen we een up-
date te geven hoe het Bas & Rob 
is vergaan tijdens de eerste dagen 
van hun uitdaging. Wil je de heren 
zelf ook volgen? Hun auto is uitge-
rust met een voertuigvolgsysteem. 
Op de website www.team52.msct.
nl is exact te zien waar zij zich be-
vinden. U kunt middels het scan-
nen van onderstaande QR code de 
website ook bereiken.
Bas & Rob namens 

MooiHeesch.nl en 
DeMooiBernhezeKrant 
heel veel succes.

We gaan voor de eer en het goede doel 

HEESCH - NULAND - Over enkele dagen is het zover. Aanstaande vrij-
dag 6 januari 2012 gaan Bas van Berkel en Rob Wijnen beginnen aan 
hun uitdaging. Bas van Berkel geboren en getogen in Nuland en ge-
trouwd met Natascha. Vader van Lucas ( 5 ) en Sophie ( 3 ). Rob Wijnen 
van origine Nisseroise maar al jaren woonachting in Heesch en sinds 
afgelopen september getrouwd met Ilse.

De uitdaging
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NISTELRODE - In 2011 is het voor 
het eerst in de geschiedenis voor-
gekomen dat de brandweer van 
Nistelrode meer dan honderd keer 
in een jaar is opgeroepen voor een 
melding. 

Even leek het erop dat dit aantal 
meldingen niet gehaald zou wor-
den, maar op de valreep werden 
zij op oudejaarsavond nog twee 
keer opgeroepen. De laatste was 
voor een scooterbrand aan de 
Docfalaan in Oss. Een ongekend 
hoog aantal alarmeringen voor de 
Nistelrodese brandweer.

Op de website van onze gemeente 
heeft de brandweer hun eigen pa-
gina’s waar ze op bijhouden waar-
voor de uitruk was en waar ze zijn 
geweest. Waar zij in 2011 voor 
gealarmeerd zijn kunt u hierop dus 
ook vinden. 
Intussen staat de teller van Brand-
weer Nistelrode voor 2012 alweer 
op 1. Op de Palmstraat in Schaijk 
was een schuurbrand waarvoor 
brandweer Nistelrode uit moest 
rukken.

Kijk op:  
www.bernheze.org/brandweer

Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven elkaar wat ze zien en beleven in hun 
dagelijkse leven.

TAXI-OORLOG
Daar sta je dan. Goed in d’n ollie, maar het is echt niet leuk meer. Je 
vrienden die je vanavond hebt gemaakt, zitten al lang te slapen op de 
bank bij hun koud geworden gebakken eitje. Jij staat hier in de vrieskou 
te wachten op die paar taxi’s die er ’s nachts nog rond rijden.
Hoezo maken ze in de grote stad zo’n probleem van een taxi-oorlog? Ik 
zou er ook een oorlog voor over hebben om nu twee taxichauffeurs te 
hebben die om mij vechten. Desnoods binden ze me vast tussen de twee 
auto’s en sleuren ze me zo mee! Of ontvoeren ze me en leggen ze me in 
de ‘kattenbak’! I don’t care!
Het probleem in de stad zou zijn dat er teveel taxi’s zouden zijn, de 
chauffeurs je oplichten en je ze niet verstaat. Dan is de oplossing voor 
al die problematiek heel eenvoudig. Hier in het dorp is namelijk het 
probleem dat er veel te weinig zijn en dat je de chauffeurs wel verstaat!
Hoe vaak heb ik geen chauffeur gehad die om drie uur ’s nachts zijn 
ongenoegen uitte over zijn problematische relatie met zijn echtgenoot? 
Of in Brabantse-taxi-taal: ‘hullie vrouw’. En dan nog niet te spreken 
over: zunne baos, zunne collega’s en dieje buurman? En daar heb je dan 
een kleine twee uur op staan wachten als klant….
Het is jammer dat deze krant maar bij 1 adres is de grote stad wordt 
bezorgd, anders zou ik bij deze een oproep doen: Taxichauffeurs in 
Amsterdam, zoek uw geluk in Brabant! Waar gezelligheid geen tijd 
kent (meer tijd, meer omzet), je klanten het niet interesseert als je geen 
Nederlands kunt (dronken mensen onthouden alleen plaatsnamen) 
en je gewoon door kunt gaan met oplichten (Brabanders zijn erg 
vredelievend)!!
Mocht het zo zijn dat deze column u wat negatief overkomt, vergeef het 
mij. Ik sta namelijk nu nog een uur langer in de kou…. Ze hebben het 
druk, want het is kermis in Volkel en daar staan maar liefst 5 mensen 
meer te wachten!! Brr...

COLUMN
DE BLIEKERS

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Fiat Panda 4.200 km 2009
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006
Ford Ka airco 2000
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km 2003
Mini Cooper 2007
Mini Cooper 1.6 16V 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.000 km 2005
Opel Corsa Easytronic Z1 OXV 12V 3-drs 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km airco 2010
Opel Zafira 1.9D 2006
Opel Zafira 2.0 DTH 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km 2002

Opel Zafira Y20 DTH 2005
Opel Insignia 1,9 cdti sports tourner 37000km 2011
Opel Zafira 1,8i 16v elegance 2002
Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V Quiksilver 55.000 km 2004
Peugeot 306 Break 1.6 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
Suzuki Jimny 4+4 2000
Suzuki Swift 4-drs 9.000 km 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kw 2.0 aut. 1994
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart 2003
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Horizon
In 1976 is de Horizon opgericht uit 
de toenmalige plaatselijke afde-
ling van de Zonnebloem. Reden 
hiervoor was dat men vond dat de 
Heesche zieken en gehandicapten 
beter konden worden benaderd en 
van ontspanning voorzien vanuit 
een eigen organisatie. Dr. Man-
ders – op dat moment voorzitter 
– richtte samen met zijn bestuur 
de Horizon op. Met deze naam 
wordt aangegeven dat zieken en 
gehandicapten een horizon gebo-
den wordt om naar uit te zien. In 
1977 ging men voor het eerst naar 
Het Meerdal voor een paar dagen 
vakantie voor toen nog een kleine 
groep zieken en/of gehandicap-
ten. Momenteel gaat de Horizon 

2 x per jaar naar het Biesheuvel 
in Hoogeloon, wat meer geschikt 
is voor zorgpatiënten. Inmiddels 
hebben sinds 1977 meer dan 1500 
mensen hiervan kunnen genieten.
De maandagmorgenritten zijn ook 
zeer geliefd. Met een twaalftal 
auto’s, bestuurd door vrijwilligers, 
wordt gezellig getoerd in de om-
geving van Heesch. De ontspan-
ningsavonden of -middagen wor-
den gehouden in De Pas of in Het 
Tunneke. Heeschenaren in een 
rolstoel wordt een dagje uit aan-
geboden en ook voor jongeren 
met een lichamelijke of geestelijke 
beperking wordt jaarlijks een uit-
stapje georganiseerd. Patiënten die 
in verzorgingstehuizen verblijven 
worden bedacht met een atten-

tie. Samen met het bloemetje met 
Pasen, Kerstmis en de Nationale 
Ziekendag vormt dat een scala aan 
activiteiten. 
De Horizon heeft een doelgroep 
van zo’n 425 personen waarvoor 
ruim 100 vrijwilligers zijn georga-
niseerd in werkgroepen. Er zijn 2 
dames-handwerkgroepen, terwijl 
de heren o.a. jaarlijks een voetbal-
toernooi organiseren. Verder kent 
men een postbezorgingsgroep, 
een groep mensen die attenties 
rondbrengen en helpen bij ont-
spanningsmiddagen, een groep die 
donatiegelden ophaalt. Ook zijn er 
ziekenbezoeksters, verpleegkundi-
gen, maandagmorgenchauffeurs 
en een evenementencommissie. 
Het meest belangrijke vindt men 
de onderlinge verstandhouding. 
Iedereen inspireert elkaar en zet-
ten zo elkaar aan om het werk met 
plezier te blijven doen. 
 
Gouwe Kreugebal
Nadat - op 28 januari 2012 - de 
prijs officieel is uitgereikt, zal een 
spetterende feestavond volgen. 
Op deze avond treedt de feest-
band Giddy Limit (www.giddyli-
mit.nl) op. Door de verschillende 
achtergrond van de leden brengt 
de 7-koppige Giddy Limit een ver-
rassende lijst nummer ten gehore. 
Van Engels tot Duits en van Dis-
co tot Rock. Laat je gaan op een 
avondje Giddy Limit. Feest, zing en 
dans mee met Top 40 knallers en 
met nummers van weleer. Giddy 
Limit staat met recht iedere keer 
weer voor het Hoogtepunt!
Ook de Hofkapel en de Blue Band 
zullen een feestsetje blazen in het 
café, waardoor er voor elk wat wils 
is. Het Gouwe Kreugebal belooft 
een geweldig festijn te worden! 
Meer info: 
zie www.carnaval-heesch.nl

Horizon valt in de prijzen!
Gouwe Kreuge voor ziekenvereniging

HEESCH - Ziekenvereniging Horizon uit Heesch is in 2012 de winnaar 
van de prestigieuze Gouwe Kreuge. De Gouwe Kreuge wordt sinds 1969 
uitgereikt aan een bedrijf of instelling dat zich verdienstelijk maakt in 
het maatschappelijk belang. Stichting Carnavalsviering Heesch (SCH) 
heeft ervoor gekozen om dit seizoen deze onderscheiding toe te kennen 
aan een maatschappelijk betrokken vrijwilligersorganisatie.  SCH felici-
teert het bestuur van de Horizon en haar vele vrijwilligers van harte met 
deze unieke prijs, welke prins Porcus XLI op 28 januari 2012 uitreikt. 
Aansluitend barst het Gouwe Kreugebal los, wat zal resulteren in een 
feestelijke happening m.m.v. topformatie Giddy Limit. Noteer deze da-
tum alvast in je agenda! 

Geen gewenst record: 101

Ook in 2010 had Brandweer Nistelrode een speciaal jaar, in dit jaar werd 
afscheid van de kazerne op de Kromstraat genomen
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Ondernemers wensen onze lezers
een Mooi 2012

Uw Stroopwafelbakker 
op de markt in Heesch
 Ton

Ik wens al mijn 
klanten een 
Gelukkig en een 
Gezond 2012

Bĳ  inlevering van deze advertentie één gratis stroopwafel.

Beste mensen,
Over de drempel van het nieuwe jaar 

danken wij u hartelijk voor het in ons gestelde 
vertrouwen en prettig contact.

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar 
en hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.
Rini’s Fietsen blikt graag even met u vooruit op 

het nieuwe jaar waarin de voornemens zijn 
om onze service nog verder uit te breiden. 

Een voorbeeld hiervan is dat Rini’s fietsen op 
Donderdag, Vrijdag en zoals u al gewend was 

op Zaterdag voor u beschikbaar is, 
voor service,onderhoud en verkoop.

Stekstaat 7 
5388 KS Nistelrode

Telefoon 0628786922    
e-mail info@rini-fietsen.nl    
website www.rini-fietsen.nl

Rini de Reuver

RINI’SFIETSEN
Stekstraat 7 / 5388 KS Nistelrode / T. (06) 27 78 69 22
E. info@rini-fietsen.nl / W. www. rini-fietsen.nl

Graag tot ziens
Rini de Reuver

Stekstaat 7 
5388 KS Nistelrode

Telefoon 0628786922    
e-mail info@rini-fietsen.nl    
website www.rini-fietsen.nl

Rini de Reuver

RINI’SFIETSEN

Wenst u een feestelijk 2012
Maxend 22a - 5388 TX Nistelrode

Tel: 0412-611251 - www.partycentrummaxend.nl

wenst u een mooi, gezond 
en gelukkig Nieuwjaar

Kantoorboekhandel

wenst u
een leesvol

2012
‘t Dorp 65 - 5384 MB Heesch

(0412) 451782

CeelenCeelen

gelukkig
nieuwjaarVeelzijdige vormgeving 

en solide communicatie

T. 06-11450588
Heeswijk-Dinther

E. info@licis-vormgeving.nl
I. www.licis-vormgeving.nl
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VACATURE
Van Munster/Reisswolf 

is op zoek naar een

Hoofd (Financiële) Administratie
(min 80% / 32 uur)

Kijk voor een uitgebreide omschrijving 
van de functie en eisen op 

www.vanmunster.com of www.redap.nl.

PostNL
De postbezorgers van Heesch heb-
ben het maar druk gehad met de 
kerstkaartenbezorging. De nieuw-
jaarskaarten blijven ook nog steeds 
terug komen. Onder andere de 
dames op de foto hebben gezorgd 
dat de Heeschenaren vele gedrukte 
kerstwensen konden ontvangen. 

De redactie wilde ze bedanken via 
dit berichtje in onze DeMooiBern-
hezeKrant voor de vele kaarten 

die wij op de redactie mochten 
ontvangen. De PostNL bezorgers 
in Heesch krijgen veel dankbare 
reacties van de mensen, vertel-
len ze enthousiast, en daar zijn ze 
heel blij mee. Toch laten de dames; 
Antoinette van Herpen, Marja van 
der Linden, Simone Schuurmans, 
Gertie van Extel en Anja Hendrix u 
weten dat ze het met liefde en ple-
zier doen en juist u bedanken voor 
de lieve wensen die ze onderweg 
allemaal ontvangen. 

Je zal maar postbezorger
zijn tijdens de kerstdagen…

HEESCH - Bij Plaza ’t Supertje kwam ik ze tegen en het mooie plaatje 
was meteen een mogelijkheid om alle postbezorgers in Bernheze te 
bedanken voor het harde werk in deze tijd van het jaar.

… toch blijven ze lachen in Heesch

De arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een zeer afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng en initia-
tieven. De werktijden van bovengenoemde functie zijn in overleg te bepalen. 
Bijbehorend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming 
met de omvang van de functie.

Reacties:
Reageren kan schriftelijk per email of telefonisch, 
u kunt dan vragen naar Pascal Smits of Martijn Slokkers.

De functie:
•  Schoonmaken en schoonhouden van
  het gehele pand;
• Verschonen van linnen- en
  beddengoed;
• Bijvullen van huishoudelijke artikelen.
• Helpen met het bereiden / 
 van ambachtelijke producten
• Het assisteren in de bediening van 
 de winkel

Uw profiel:
• U heeft een representatief
  voorkomen, bent flexibel betreft de
  werktijden en bent stressbestendig;
• U beschikt over goede sociale
  vaardigheden;
• U heeft relevante werkervaring als
  interieurverzorg(st)er.

Wij zijn opzoek naar een interieurverzorg(ster) 
/ allroundmedewerker  

Voor 20 - 30 uur per week per direct  

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

In de voorgaande weken zijn de 
scouts in hun wijk langs de deu-
ren gegaan om de oliebollen ‘in 
de voorverkoop’ aan de man (en 
vrouw) te brengen. Het gaat er 
vrolijk aan toe in de oliebollenbak-
kerij. Heel efficiënt is ieder met zijn 

taken bezig, of dit nu het voorbe-
reiden van het deeg is, het bakken 
zelf of het inpakken en verzend-
klaar maken.

Er wordt volop gezongen, waar-
bij de pollepel soms als microfoon 

dienst doet. Alles loopt gesmeerd, 
ook de administratie wordt niet 
vergeten; men bedient zich van de 
modernste hulpmiddelen.
Op de computer is te zien dat er 
in de voorverkoop al zo’n 13.000 
oliebollen verkocht zijn.

Voor de oliebollenbakkers die ver-
moeid dreigen te raken, heeft men 
een oliebollencafé ingericht, waar 
men even tot rust kan komen.
Ook de kwaliteitscontrole wordt 
niet vergeten; twee jeugdige 
scouts proeven van de vers gebak-
ken oliebollen en vinden ze goed 
smaken.

Oliebollen bakken Scouting Heesch
dd 31 december 2011

HEESCH - Elk jaar op 31 december rond 5.00 uur in de ochtend begeven 
zich zo’n 40 leden van Scouting Heesch naar het clubgebouw aan de 
Leekenstraat in Heesch. Een reeds tientallen jaren bestaande traditie 
wordt vandaag weer in ere gehouden: oliebollen bakken.

Samen bakken is gezelliger dan alleen

14 en 15 januari 2012

Locatie: De Pas in Heesch
Open: van 10u tot 17u

Entree: 2 euro

www.outlet-beurs.nl



Woensdag 4 januari 20128 
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

SUDOKU

MOOIBERNHEZERTJE BERNHEZER FAMILIEBERICHTEN

Te koop: betonmolen 
175 liter € 75,00
Hete luchtkanon 
z.g.a.n € 150,00 
tel.: 06-20559579.

Te huur: Eengezinswoning te 
Geffen
Eengezinswoning met 
losstaande garage, 
3 slaapkamers, badkamer 
(douche & bad) en ruime 
zolder. Meer info: 
http://huizenfunda.bndestem.
nl/huur/geffen/
huis-47282868-magnolia-6/ 
Of bel naar tel.: 0412-405022 
met vermelding van huurhuis 
Magnolia.
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WILT U OOK EEN ZOEKERTJE 
PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant 
of bel met 0412-795170.

Een folder bijsluiten in DeMooi-
BernhezeKrant heeft voordelen. 
Doordat een lokale krant bij veel 
huishoudens echt welkom is wordt

ook de bijsluiter op een andere 
manier bekeken dan wanneer uw 
folder deel uitmaakt van een ge-
seald pakket in combinatie met 
andere folders. De attentiewaarde 

van een folder bij DeMooiBern-
hezeKrant is daarmee 

hoger. Dat mag 
duidelijk zijn. En 

uw folders komen 
ook in het buiten-
gebied! Een totale 

oplage van bijna 
13.000 stuks. (bij de 

losse afhaalpunten zijn 
geen folders ingesloten) 

Er zullen maximaal 4 fol-
ders per week bijgesloten 

kunnen worden, dus het 
wordt geen massa. Mocht 

u informatie willen over de 
prijzen neem dan contact Hei-

di Verwijst op 0412-795170 of  
stuur een mail naar 
office@demooibernhezekrant.nl

DeMooiBernhezeKrant bezorgt ook uw folder
binnen de gemeente Bernheze of daarbuiten!

Folders bijsluiten
BERNHEZE - Naast de verschillende advertentieformaten bieden wij de 
mogelijkheid om uw folder bij te sluiten. Effectief, doelgericht en goed-
koop.

NISTELRODE - Op zaterdag 7  
januari houden de zaterdagscouts 
van scoutinggroep Mira Ceti hun 
jaarlijkse flessenactie. 

Van de opbrengsten van deze ac-
tie wordt een gedeelte van het 
zomerkamp bekostigd. Deze dag 
komen de scouts in de ochtend en 
middag langs de deur om lege sta-
tiegeldflessen op te halen. Een vrije 
gift is eventueel ook mogelijk. 

Flessenactie zaterdagscouts Mira Ceti

Hobby’s en vrijwilligerswerk
Anny gaat nu alleen nog maar ver-
der met haar hobby’s en vrijwilligers 
werk. De wereldwinkel in Nistelro-
de is ook een vaste stek waar Anny 

heel graag aanwezig is en bezig 
is voor mensen in de derdewereld 
landen. Maar ook wandelen is iets 
wat bij Anny hoort. Diverse malen 
liep zij grote afstanden maar zelfs 
ook voor de 4-daagse in Nijme-
gen draaide Annie haar hand niet 
om. Een echte actieve vrouw, een 
vrouw met karakter waar veel men-

sen en bedrijven hun vruchten van 
hebben geplukt en de verenigingen 
en stichtingen nog steeds van ge-
nieten.

Rustig aan doen en genieten.
“Genieten ga ik zeker maar niet 
rustig aan doen. Nee, actief en be-
zig zijn, daar blijf je jong bij. Ik kan 
nu alleen wat vaker leuke dingen 
gaan doen waar ik eerst wat minder 
tijd voor had. De tijd gaat gewoon 
door dus vandaar dat ik deze keuze 
heb gemaakt. Meer tijd voor mijn 
hobby’s, vrienden, familie en leuke 
dingen doen.”, Anny kijkt duidelijk 
uit naar  meer vrije tijd.

Orangerie van Tilburg:
Anny, wij het team van Orangerie 
van Tilburg bedanken jou en heb-
ben heel veel geleerd van zo’n vak-
vrouw als jij.
Wij wensen jou alle geluk en geniet 
van je tijd die je nu kan besteden 
aan jouw hobby’s.
Anny bedankt !

Team Orangerie van Tilburg 
Nistelrode – Excellent catering.

Rustiger aan doen om meer tijd te krijgen
NISTELRODE - Vanaf 1 januari gaat Anny Verwijst stoppen met haar 
baan bij de Orangerie van Tilburg in Nistelrode. Ja mensen die vaker 
bij de Orangerie van Tilburg komen zullen het vertrouwde gezicht van 
Anny gaan missen. Anny was echt een duizendpoot bij ons in de Oran-
gerie, ’n echte horeca vrouw. Met mensen omgaan en ze verwennen 
dat past helemaal bij Anny’s passie. Vele van u zullen haar ook nog 
wel kennen vanuit de Brouwershoeve in Nistelrode waar zij ook jaren 
heeft gewerkt. Zowel bij Herman & Jet Hermans als bij Theo & Peppi 
Janssen. 

‘GENIETEN GA IK 
DOEN, MAAR ZEKER 
NIET RUSTIG AAN’

Anny Verwijst aan het werk op de 
Open Zondag in Orangerie tijdens de 
lunch

 

 
 

Kijk voor al onze producten op: www.decozonwering.nl 
Deco Zonwering  •  Nieuwstraat 19  •  Heesch  •  0412 480 490 

 

Rolluiken | Zonneschermen | Terrasoverkappingen | Horren & Hordeuren | Binnenzonwering | Velux | Reparaties 

 

DOLDWAZE ROLLUIK ACTIE 
 

• Gratis Somfy motor met vorstbeveiliging, 
optilbeveiliging en obstakeldetectie 

• Keuze uit meer dan 200 kleurcombinaties 
• Gratis Verano tijdschakelklok 

• Isolerend en inbraakvertragend 
• Vijf jaar volledige garantie 

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering 

VRIENDEN OF FAMILIE FELICITEREN?
LAAT HET ONS WETEN.
0412-795170 OF
info@demooibernhezekrant.nl

Beste Mats, je bent intussen al 
bijna een maand oud maar we 
willen je welkom heten in
MooiNisseroi.

Arnold van Tilburg, van harte 
gefeliciteerd met je verjaardag. 
Door de VUT nu lekker genieten 
van je vrije tijd.
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mooi & in bedrijf

in bedrijf
DeMooiBernhezeKrant biedt u voor een 
betaalbare prijs de mogelijkheid om te 
adverteren in één van de Mooi & pagina’s.

Mooi & op de markt
Week 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Mooi & in bedrijf
Week 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 43, 47

Mooi & online
Week 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Mooi & in de streek
Week 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Elke 4 weken met uw advertentie in 
DeMooiBernhezeKrant. Maar wekelijks in de Mooi & 
Colofon zodat u elke week vermeld staat in de krant.
Een vaste opmaak van uw advertentie met de keuze 
om elke 4 weken de tekst te wijzigen indien u een 
aanbieding of actie heeft. 

Advertentie formaat: 109 x 53 mm of 109 x 109 mm. 
De formaten afgewisseld kan natuurlijk ook.
We komen graag bij u aan voor een vrijblijvende 
afspraak. Informatie over de prijzen kunt u opvragen via 
advertentie@demooibernhezekrant of u kunt bellen met 
0412-795170.

Adverteren in Mooi & ....
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DeMooiBernhezeKrant
Drie kranten hebben we kunnen 
oefenen. Wij dachten dat er inte-
resse zou zijn in een prachtig ge-
drukte krant in full colour en vol 
mooie verhalen vanuit de kernen. 
Nu is het tijd voor het echte werk, 

want gelukkig kunnen we u mel-
den dat er inderdaad interesse is in 
een andere krant. Een krant met 
drukwerk van deze tijd, sprekende 
afbeeldingen met verhalen en ac-
tuele informatie. Een krant die in-
trigeert, interesseert en amuseert. 
Een krant! Vanaf nu is het zover en 
komen we met een wekelijks huis-
aan-huis krant. Van Bernhezena-
ren voor Bernhezenaren. 

U leest het goed, beste lezers, ad-
verteerders en alle vrijwilligers van 
stichtingen en verenigingen, zon-
der u zijn wij niet op de hoogte 
van actuele nieuwtjes en informa-
tie. Wij gaan deze krant dan ook 
samen met u tot een onmisbaar 
weekblad maken. 
Wij willen iedereen een heel  

gelukkig en vooral gezond 2012 
toewensen. We bedanken jullie 
voor het bezoeken van onze web-

sites in 2011 en laten we elkaar 
ook in 2012 vaak ontmoeten in 
ons Mooi Bernheze.
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De uitdaging

pag. 4 

Jaargang 1 • Week 1 • 4 januari 2012

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

www.fietsplezierheesch.nl

Molenstraat 32  Heesch 
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

Openingstijden winterperiode 
28 november t/m 25 februari
Ma t/m vrij van 13.00 tot 18.00 

& Zat. van 9.00 tot 13.00

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Schrijf u nu in...

pag. 14 

Let op bij de Bieb

pag. 10 

Kwissen is HOT

pag. 12 
Werk is binnen Werkkracht een 
middel geen doel. Via het werk 
krijgt de medewerker structuur en 
voldoening. De dienstverlening 
die Werkkracht levert aan haar  

opdrachtgevers is gebaseerd op 
kwaliteit. Er zijn al diverse on-
dernemers en instanties waar 

Werkkracht vertrouwen heeft op-
gebouwd door de kwaliteit die 
geleverd wordt; zoals o.a. de ge-

meente Bernheze en sedert kort 
ook Media Bernheze (Mooi Bern-
heze). Want ook voor het invou-
wen, etiketteren en insteken van 
mailingen, het inpakken van ca-
deaupakketten, sorteerwerk, licht 
constructiewerk en andere repe-
terende werkzaamheden kunnen 
bedrijven, sportclubs en instanties 
bij Werkkracht terecht. 
Zo helpen de medewerkers/cliën-
ten van werkkracht via een job-
coach bij het schoonhouden van 
de kantine bij HVCH en andere 
incidentele klussen. 

De mensen van Werkkracht wer-
ken hard, maar hebben hun eigen 
tempo. Mits er voldoende tijd is en 
er een redelijke deadline gesteld 
kan worden, zullen de cliënten/
medewerkers hun uiterste best 
doen om aan de verwachtingen  
te voldoen en zo waardering te 
krijgen. 
Werkkracht vraagt een kleine ver-
goeding voor het werk. Het stimu-
leren van mensen in hun ontwik-
keling en geven van ‘n gevoel van 
eigenwaarde is zeker zo belangrijk. 
En…. is er een keer een deadline 
die met moeite gehaald is, dan is 
de vreugde groot; gebak bij de 
koffie!

Wilt u weten of zij ook voor uw 
bedrijf iets kunnen betekenen, 
dan kunt u contact opnemen met  
coördinator Ad van Dorst, 
telefoon 0412 611966, 
a.vandorst@dichterbij.nl

Professionaliteit, kwaliteit en vertrouwen
Dichterbij Arbeidscentrum Werkkracht Heesch

HEESCH - Het is een drukte van belang in het gebouw van Werkkracht in Heesch. Er wor-
den dozen vol kabelclips voorzien van spijkertjes in de ene ruimte, en elders worden tie 
rips gebundeld. De radio zorgt daarbij voor de nodige arbeidsvitaminen en de begeleiders 
zien er op toe dat de werkzaamheden goed en in goede harmonie worden uitgevoerd. De 
doelstelling van Werkkracht is het integreren via arbeid van mensen met een verstandelijke 
beperking in hun eigen dorp, buurt en wijk.

DeMooiBernhezeKrant wordt mooi rondgebracht door Sterk

door Martha Daams

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@lradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

Wij wensen u alles wat mooi is voor 2012
Beste lezer,
Wij, de redactie van DeMooiBernhezeKrant wenst u een 
verrassend MOOI 2012. 
Wij zullen er alles aan doen u van al het moois in onze gemeente 
op de hoogte te brengen. Via MooiHeesch.nl, MooiNisseroi.nl 
en MooiHDL.nl, Vorstenbosch-info.nl maar ook via onze 
DeMooiBernhezeKrant.

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

* Wintercheck

Tel. 06-30074272 - Niels van den Heuvel
www.podotherapievandenheuvel.nl

Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
't Dorp 15a Heesch • T. 0412-475424 • info@dapbernheze.nl • www.dapbernheze.nl

De beste zorg voor u
en uw huisdier.

BP van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode

Winter Wasweken!
Houd uw auto vrij van pekel.

Bij onze programma’s met 
onderwasser, de hele maand Januari 

onderwassen GRATIS! 
(t.w.v. €2,00)

Hier kan uw 

advertentie 

staan

Samen hardlopen in plaats van alleen 
je rondjes maken? Sluit je aan bij de 
hardloopgroep op zondagochtend in 

het Bomenpark in Heesch! 
Van half 10 tot 11 uur trainen onder 
begeleiding. Voor gezellig en verant-

woord lopen op eigen niveau! 

Kijk voor meer informatie op 
www.runningtherapiebernheze.nl of 

bel 06 - 12 57 48 29.

Ervaar de positieve effecten van 
bewegen! Bent u somber, 

depressief of vraagt bv kanker om 
uw conditie op peil te houden? 

(hard) Lopen kan u helpen! 
Kom in beweging met behulp 
van persoonlijke begeleiding! 

Kijk op 
www.runningtherapiebernheze.nl 

of bel 06 - 12574829
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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

Waarom veranderen?
De abonnementen- en tarieven-
structuur wordt om de volgende 
redenen aangepast: 
1. toenemende behoefte aan keu-

zemogelijkheden voor abonne-
menten en vereenvoudiging van 
de leentarieven 

2. wens van Brabantse bibliotheken 
om tot 1 Brabantse abonnemen-
tenstructuur te komen waarbij 
alle bibliotheken drie verschillen-
de abonnementen voor volwas-
senen gaan aanbieden 

3. als gevolg van gemeentelijke 
bezuinigingen moeten biblio-
theken op andere manieren 
meer inkomsten vergaren.

De belangrijkste veranderingen op 
een rijtje
* Nieuwe jeugdleden tot en met 

12 jaar betalen eenmalig € 2,50 
inschrijfgeld 

* Jongeren tot en met 17 jaar be-
talen jaarlijks € 2,50 

* Volwassenen kunnen kiezen uit 
drie abonnementen: Basis, Ge-
mak of Comfort 

* Boeken worden voortaan vier 
weken uitgeleend in plaats van 
drie weken 

* Telaatgeld is voor alle geleende 
materialen € 0,15 per dag 

* Jeugd- en jongerenleden kun-
nen gratis boeken verlengen 
evenals volwassenen met een 
Gemak- of Comfort abonne-
ment 

* Geleende materialen mogen één 
keer worden verlengd 

* Ongewijzigd: het reserveren van 
materialen binnen de collectie 
van BasisBibliotheek Maasland 
blijft voor alle bibliotheekleden 
gratis.

Welk abonnement past het beste 
bij u?
Vanaf 2 januari 2012 hebben we 
nieuwe abonnementsvormen voor 
volwassenen. Iedereen kan het 
abonnement kiezen dat het beste 
bij haar of hem past. 
* BASIS voor € 35,- per jaar - komt 

vrijwel overeen met het huidige 
abonnement: max. 10 materia-
len lenen, geen hardlopers, max. 
5 reserveringen tegelijkertijd 
plaatsen en verlengingen kosten 
€ 0,50 per boek. Voor gebruik 
van internet in de bibliotheek 
betaalt men € 1,20 per uur. 

* GEMAK voor € 45,- per jaar - 
max. 10 materialen lenen, onder 
andere hardlopers; maximaal 10 
reserveringen tegelijkertijd plaat-
sen en een belangrijk voordeel: 
verlengen van boeken en inter-
netgebruik in de bibliotheek is 
gratis. 

* COMFORT voor € 65,- per jaar - 
bij dit abonnement mag men het 
dubbele aantal materialen lenen, 
namelijk 20 exemplaren en in-
dien gewenst wordt een tweede 
pas aangemaakt voor een in-
wonend gezinslid. Maximaal 20 
reserveringen tegelijkertijd en 
evenals bij het Gemaksabon-
nement is het verlengen van 
boeken en internetgebruik in de  
bibliotheek gratis. 

Volwassenen die instemmen met 
een automatische incasso ontvan-
gen bij alle abonnementsvormen 2 
euro korting per jaar.

Wat gebeurt er met mijn huidige 
abonnement?
Alle bestaande abonnementen 
voor volwassenen worden automa-
tisch omgezet naar een Basisabon- 

nement. Indien u wilt overstappen 
naar een andere abonnements-
vorm, kunt u dat vanaf 2 januari 
2012 bij een van onze medewer-
kers in uw bibliotheek regelen of 
een mail sturen naar overstappen@
bibliotheekmaasland.nl 
Welk abonnement spreekt u het 
meeste aan? Basis, Gemak of Com-
fort? De keuze is aan u...

Overstappen via mail
Als u per mail wilt overstappen naar 
een andere abonnementsvorm (Ge-
mak of Comfort), kunt u een bericht 
sturen naar overstappen@biblio-
theekmaasland.nl Vermeld dan uw 
lenersnummer dat rechtsboven de 
streepjescode op uw bibliotheekpas 
staat, uw naam, straat, postcode en 
woonplaats en uiteraard de naam 
van het abonnement dat u kiest: 
Gemak of Comfort. U kunt op elk 
moment overstappen en hoeft niet 
te wachten tot de vervaldatum van 
uw abonnement. Uiteraard kunt u 
uw abonnementswijziging vanaf 2 
januari ook persoonlijk bij de balie 
van uw bibliotheek doorgeven.

Kortom…
* ondanks alle veranderingen, 

blijft de Bibliotheek laagdrem-
pelig, want het basistarief voor 
volwassenen blijft op hetzelfde 
prijsniveau 

* tegen een relatief geringe meer-
prijs krijgt u meer service en fa-
ciliteiten (Gemak en Comfort 
abonnement) 

* op deze manier krijgt de Bi-
bliotheek hogere inkomsten 
waardoor de gemeentelijke be-
zuinigingen deels opgevangen 
kunnen worden 

* de jeugd en jongeren worden 
ontzien; leesbevordering blijft 
hoog in het vaandel staan van de 
Bibliotheek. Deze visie past in de 
beleidslijnen van de gemeenten 
Bernheze, Landerd, Maasdonk, 
Oss en Veghel en sluit goed aan 
bij het belang van de educatieve 
functie van de Bibliotheek. 

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust 
in uw bibliotheek. Tot ziens!
Meer informatie: www.bibliotheek-
maasland.nl

Veranderingen Bibliotheek Maasland
BERNHEZE - MAASLAND - Met ingang van 2 januari 2012 gaan er een 
aantal zaken binnen BasisBibliotheek Maasland veranderen. Volwasse-
nen in de gemeenten Bernheze, Maasdonk, Oss en Veghel kunnen een 
keuze maken uit drie abonnementsvormen: Basis, Gemak en Comfort. 
De regels rond het betalen voor verlengingen zijn aangepast en alle 
boeken worden voortaan vier weken uitgeleend. Daarmee wordt het 
nog aantrekkelijker om gebruik te maken van de Bibliotheek. 

Kennismakingsavond
voor nieuwe leden bij 
KBO Nistelrode

NISTELRODE - Op woensdag 
11 januari 2012 organiseert KBO 
Nistelrode een speciale bijeen-
komst voor nieuwe leden. De 
avond begint om 19.30 uur en 
vindt plaats in Paviljoen De We-
vershof. Leden, die sinds 1 janu-
ari 2010 lid zijn geworden heb-
ben een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Ook mensen, die nog 
geen lid zijn maar overwegen om 
lid te worden, zijn hierbij van harte 

uitgenodigd.
Onder het genot van een kopje 
koffie en een drankje laten wij u 
kennismaken met onze activiteiten 
en wat dat voor u als lid kan bete-
kenen. We beginnen met het ver-
tonen van een film, waarin u beel-
den ziet van alles, wat er binnen 
onze KBO te doen is. In groepjes 
kunt u zich vervolgens verder laten 
informeren over de activiteiten, 
waar uw interesse naar uitgaat 
en zoeken we naar nieuwe initi-
atieven, om het functioneren van 
onze vereniging aantrekkelijker te 
maken, met name voor de nieuwe 
groep senioren.

Om tussen de hiervoor genoemde 
categorieën wat meer evenwicht 
te brengen, besloot de Raad bij 
de begrotingsbehandeling 2012 
om de solidariteitsbijdrage van  
€ 50,00 per jaar niet meer uit te be-
talen, maar te storten in een maat-
schappelijk ondersteuningsfonds. 
Uit dat fonds kunnen die mensen 
geholpen worden, die door de stij-
gende kosten en bezuinigingen in 
schrijnende situaties komen.
Maar ook door een (te strikte) toe-
passing van regels rondom leerlin-
genvervoer, WMO.
Persoonsgebonden budget, ver-
laging van de zorgtoeslag, verla-
ging van de tegemoetkoming voor 
chronisch zieken en gehandicap-
ten, het verdwijnen van de ver-
goeding van maagzuurremmers, 

fysiotherapie, dieetadvies en psy-
chische hulp uit het basispakket.
In twee pagina’s gaf het Brabants 
Dagblad op 30 december aan wat 
de belastingveranderingen in 2012 
waren. Over dat verhaal maken 
wij ons als Bernheze Solidair niet 
zo veel zorgen. Onze aandacht 
ging meer uit naar de bladzijde, 
waarop de uitkeringen 2012 wer-
den vermeld.
Onze solidariteit wordt immers 
vooral gevraagd voor degenen, 
die gebruik moeten maken van 
bijstandsuitkeringen, Wajonguit-
keringen en AOW uitkeringen 

zonder of met een kleine aanvul-
ling van pensioen. De uitkeringen 
moeten in 2012 wel wat worden 

verhoogd, maar die verhoging 
staat in geen enkele verhouding 
tot de gestegen kosten van levens-
onderhoud. Komen daar boven op 
dan nog extra kosten zoals hier al 
eerder genoemd, dan zullen wij als 
gemeente die gevolgen voor be-
trokkene moeten verzachten.
Ondanks de crisis moet iedere in-
woner van Bernheze ook in 2012 
volledig mee kunnen doen. Daar 
ligt onze prioritiet en wij rekenen 
daarbij op ieders solidariteit. 

Gerard van Dijk
Fractievoorzitter Bernheze Solidair

Bernheze Solidair
Door een gevoel van saamhorigheid met elkaar verbonden, dat verstaan 
wij als Bernheze Solidair onder solidariteit.
Solidariteit tussen degenen, die het in Bernheze wat of veel beter heb-
ben ten opzichte van degenen, die echt getroffen worden door de crisis.

‘DAN ZULLEN WIJ ALS GEMEENTE DIE 
GEVOLGEN VOOR BETROKKENE MOETEN 
VERZACHTEN’
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In 2006 heeft de fractie van Pro-
gressief Bernheze deze prijs inge-
steld met als doel het stimuleren 
van vrijwilligersactiviteiten die 
een positieve bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid in de gemeente 
Bernheze. In voorgaande jaren 
werd deze prijs al uitgereikt aan 
de Dorpsraad Vorstenbosch en 
Kerncommissie Loosbroek, Zomer-
school Eijnderic, de Hadeejer.nl en 
vorig jaar kreeg de Bernhezer Bui-
tenwacht deze prijs.

De prijs is aan de initiatiefgroep 
Transition Towns Bernheze toege-
kend omdat ze op praktische wijze 
duurzaamheid zichtbaar maken en 
aandacht schenken aan gezonde 
en herkenbare voeding, zuinig om-
gaan met grondstoffen en energie, 
en respect voor de natuur. Voor 
Progressief Bernheze is het belang 
van duurzaam handelen en duur-
zaam gedrag erg belangrijk voor 
de leefbaarheid van de gemeente. 

De das als symbool 
De das houdt van een gevarieerd 
landschap, heeft aandacht en zorg 

voor zijn omgeving en is een trouw 
dier. Een leefbare omgeving is een 
gevarieerde omgeving waarin de 
mens aandacht en zorg heeft voor 
zijn omgeving en vertrouwen in 
elkaar een belangrijke eigenschap 
is. De das als symbool ligt daarmee 
voor de hand, is nog leuk ook en is 
een dier dat gelukkig in Bernheze 
weer op grote schaal voor komt. 
Dasmooi!

Transition Towns Bernheze
Onafhankelijkheid, zelfredzaam-
heid, zelfvoorzienend, zuinig op 
grondstoffen, duurzaam, dicht-
bij huis, elkaar kennen en elkaars 
kennis benutten, consuminderen, 
allemaal begrippen die horen bij 
de ideeën achter Transition Towns. 
Het concept is in 2008 in Neder-
land vanuit Engeland overgewaaid 
en heeft intussen in 21 steden en 
dorpen een concrete invulling en 
nog eens in ruim 60 plaatsen is het 

een initiatief. Bernheze is een van 
deze initiatiefgroepen. 
Als initiatiefgroep heeft Transition 
Towns Bernheze in het afgelopen 
jaar met het vertonen van films en 
de invulling van het Repair café al 
concreet laten zien waar het onder 
andere over gaat. De groep, naast 
Geertje van der Stappen onder an-
dere bestaande uit Adrie van den 
Berg, Wouter de Laat en Gerard 
Swanenberg, heeft nog veel idee-
en voor verdere invulling.

“Wouter en ik zijn bezig met het 
ontwikkelen van projecten rond-
om natuureducatie en -recreatie. 
Beleving van de natuur, verwon-
dering over de natuur en bezin-
ning in de natuur vooral gericht op 
jeugd en jongeren. Wat kan ik eten 
in de natuur, hoe overleef ik in de 
natuur en wat kan ik van de natuur 
leren. “ Aldus Adrie van den Berg. 
Het gewonnen geldbedrag wil hij 
gaan besteden aan deze projecten. 

Duurzaam
Hans van der Pas sprak in aanwe-
zigheid van verschillende leden 
van Progressief Bernheze de leden 
van Transition Towns Bernheze toe 
op de markt in Heesch bij de kraam 
van Geertje van der Stappen. Sinds 
kort verkoopt ze daar biologische 
en streekproducten, samen met 
enkele cliënten van Dichterbij. Met 
dit eigen bedrijf wil Geertje prak-
tisch en zichtbaar duurzaam zijn en 
duurzaamheid overdragen. 

Energie en voedsel zijn ook be-
langrijke thema’s waar Transition 
Towns zich op wil richten. Het zijn 
ook de thema’s die voor Progres-
sief Bernheze en via inbreng in het 
college ook voor het gemeentebe-
stuur belangrijk onderwerpen zijn 
in de komende jaren. Hans wees 
op het project voor collectieve in-
koop en afzet van zonnepanelen 
en de aandacht voor transitie in de 
landbouw. 

Voor meer informatie: 
www.progressiefBernheze.nl

VEILIGHEID

Ik ben bijna drie maanden burgemeester 
in Bernheze. En wat ik van tevoren al 
vermoedde is ook helemaal waar: veel 
verenigingen, gildes, dorpsraden en grote 
en kleine clubjes. Heel veel inwoners 
van Bernheze zijn actief bezig om hun 
buurt in stand te houden. Dat sluit nauw 
aan bij mijn eigen opvatting. Je kunt als 

gemeente wel de voorwaarden scheppen, maar uiteindelijk moeten 
de mensen het wel zelf doen. Dat geldt ook voor de veiligheid in de 
straat en in de buurt. Ik kan als burgemeester aan de politie vragen 
om vijf keer per dag door een buurt te rijden om te controleren of 
alles pluis is. Maar zelfs daarmee houd je de boeven echt niet buiten 
de deur. Dat lukt pas als iedereen meedoet. Geef het daarom direct 
aan de politie door als je iets ongewoons ziet op straat. Noteer 
nummerborden en andere gegevens. En zorg ervoor dat ramen en 
deuren op slot zijn als je niet thuis bent. De duistere dagen rondom 
Kerstmis en Nieuwjaar hebben een bijzondere aantrekkingskracht op 
duister volk. Alleen door de oplettendheid van iedereen kunnen we 
er samen voor zorgen dat we de donkere dagen veilig doorkomen. Ik 
wens u daarom een heel veilig 2012 toe.

COLUMN

JAN BOELHOUWER

Foto: Wim Roefs

DasMooi voor Transition Towns Bernheze

BERNHEZE - Op woensdag 21 december heeft Progressief Bernheze de 
DasMooi 2011 prijs uitgereikt aan de initiatiefgroep Transition Towns 
Bernheze. Geertje van der Stappen ontving van Hans van der Pas, wet-
houder namens Progressief Bernheze, de prijs in de vorm van een oor-
konde, een pluchen das als symbool en een geldbedrag van € 250,=.

V.l.n.r.: Geertje van der Stappen, 
Adrie van den Berg, Wouter de Laat 
en Gerard Swanenberg.

door Frank Geenen

Vorstenbosch
In Vorstenbosch vindt de kerst-
boomverbranding plaats op 6 ja-
nuari 2012, om 18.30 uur op het 
terrein aan de Hondstraat. De 
kerstbomen kunnen worden in-
geleverd op 6 januari 2012 tus-
sen 14.30 en 16.00 uur op het 
terrein aan de Hondstraat. Tegen 
inlevering van een kerstboom ont-
vangen kinderen een lotnummer. 
Vanaf 18.30 uur trekt een stoet 
van kinderen met lampionnen van 
gemeenschapshuis De Stuik naar 
de verbrandingsplaats, muzikaal 
omlijst door drumband De No-
tenkrakers. Na afloop van de ver-
branding vindt in gemeenschaps-
huis De Stuik onder het genot van 

koffie, thee of frisdrank een loterij 
plaats. De organisatie van de kerst-
boomverbranding is in handen van 
de Stichting Jeugdbelangen Vor-
stenbosch.

Heesch
In Heesch worden de kerstbo-
men verbrand op zaterdag 7 ja-
nuari 2012, om 19.00 uur aan de 
Schoonstraat, grond Verstegen, 
nabij Binnenweg. U kunt uw kerst-
boom inleveren op 7 januari 2012 
tussen 13.00 en 16.30 uur op het 
Narcislaanveld of op de hoek van 
de Verdilaan-Leharstraat. Kinderen 
ontvangen tegen inlevering van 
een kerstboom een lotnummer, 
waarmee ze VVV-waardebonnen 

kunnen winnen. Er is voor de jeugd 
gratis chocolademelk en peper-
koek. Scouting Heesch verzorgt de 
kerstboomverbranding in Heesch.

Heeswijk-Dinther en Loosbroek
In Heeswijk-Dinther worden de 
kerstbomen verbrand op zaterdag 
7 januari 2012, om 19.00 uur op 
terrein Retsel. De kerstbomen kun-
nen worden ingeleverd op zater-
dag 7 januari 2012 tussen 13.00 
en 17.00 uur op terrein Retsel en 
op het veldje aan de Schaapsdijk in 
Loosbroek. Kinderen ontvangen te-
gen inlevering van een kerstboom 
een lotnummer, waarmee ze leuke 
prijsjes kunnen winnen. Ook is er 
voor de jeugd chocolademelk en 
peperkoek. Jong Nederland HDL 
verzorgt de kerstboomverbranding 
in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

Nistelrode
In Nistelrode worden op 7 janu-
ari 2012 kerstbomen verbrand, 
om 18.30 uur op het terrein aan 
de Hoogbroeksesteeg. U kunt uw 
kerstboom inleveren op 7 januari 
2012 tussen 13.30 en 16.30 uur 

op het terrein aan de Hoogbroek-
sesteeg. Tegen inlevering van een 
kerstboom ontvangen kinderen 
een lotnummer waarmee ze een 
prijs kunnen winnen. 
Om 17.45 uur worden lampionnen 
uitgedeeld bij Eetcafé ’t Pumpke 
en wordt de Vuurkoning bekend 
gemaakt. De Vuurkoning is één 
van de kinderen die een boom 
heeft ingeleverd. Deze Vuurkoning 
krijgt de eer met de brandweer 
mee te rijden en het vuur mee te 
ontsteken. 
Vanaf 18.00 uur vertrekt een sfeer-
volle stoet van kinderen met lam-
pionnen vanaf het Raadhuisplein 
naar de verbrandingsplaats aan de 
Hoogbroeksesteeg, opgeluisterd 
door de muziekkapel. Tijdens de 
verbranding wordt chocolademelk 
geschonken. De kerstboomver-
branding in Nistelrode wordt ver-
zorgd door de Stichting Jeugdbe-
langen Nistelrode.

Kerstboomverbrandingen Bernheze
BERNHEZE - Ook in 2012 zullen er in alle kernen van Bernheze kerst-
boomverbrandingen plaatsvinden. Dit bespaart u als inwoner een ritje 
naar de gemeentelijke groendepots en is bovendien erg gezellig. Hier-
onder leest u wat er in de verschillende kernen te doen is. De gemeente 
wenst u veel plezier!...

In 2006 heeft de fractie van Pro-
gressief Bernheze deze prijs inge- Hans van der Pas spreekt Geertje 

van der Stappen toe en overhandigt 
DasMooi 2011.

www.rieswillems.nl

informatie:
0412 - 450 874 ● info@rieswillems.nl

TE HUUR
WINKELRUIMTE 

Stationsplein 2C, Heesch
Zichtlocatie aan doorgaande weg Oss-Nistelrode.

Oppervlakte ca. 200 m².
Huurprijs € 2.080,00 per maand (geen btw).

Geschikt voor winkel/horeca/kantoor.
Staat van oplevering in overleg met de huurder.

Informatie voor de kernen
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Tegen 18:30 uur liep Party Cen-
trum ’t Maxend vol door de inwo-
ners om de kwisboeken op te ha-
len. Een groot scherm met hierop 
de klok die de tijd aan het aftellen 
was tot 23:30 uur want dit was de 
tijd waarop iedereen zijn kwisboek 
weer ingeleverd moest hebben. 
Ook waren er vragen bij waarbij 

je het dorp in moest om het ant-
woord te zoeken, je kwam dan 
ook andere teams tegen. Sommige 
meelevend en helpend, sommige 
teams lieten niks los. 
En zo werd het langzaam aan 23:30 
uur en was het een drukte op het 
kruispunt Maxend/’t Kantje. Het is 
maar goed dat hier geen Boa was 

want anders konden er veel boetes 
uitgedeeld worden.
De vele teams die het kwisboek 
gingen inleveren waren enthou-
siast. Het was veel, moeilijk maar 
vooral heel leuk, interessant en ge-
zellig.

Zaterdag 11 februari is elk team 
uitgenodigd om bij de prijsuitrei-
king aanwezig te zijn, deze vind 
plaats in Party Centrum ’t Maxend 
om 20:00 uur. Hier zullen ook ver-
schillende antwoorden prijsgege-
ven worden. En natuurlijk worden 
hier de prijswinnaars bekend ge-
maakt. Welk team mag zijn naam 
als eerste winnaar van de Nisseroi-
se Kwis in de geschiedenisboeken 
schrijven. (misschien wordt dit wel 
een vraag in 2040...)

Organisatie, bedankt en tot editie 
2 in 2012.

LUCHTPOST
GEROLSTEIN

Wij, Rien Romme (28) en 
Anke van Dijk (23) zijn 
1 januari 2010 vertrokken 
uit het gezellige Brabant, en 
zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

Hoe het allemaal begon.

Als eerste wensen wij iedereen een fijn 2012 toe!
In de vorige editie van Luchtpost, heb ik jullie verteld wie 
we zijn en waarom we naar Duitsland zijn geëmigreerd. 
Voorafgaand aan onze emigratie heeft zich ook nog veel 
afgespeeld.
Ruim 6 jaar geleden leerde Rien Romme en ik elkaar kennen. 
Rien zat destijds nog op de Hogere Agrarische School in 
Den Bosch. Toen hij daar afstudeerde, is hij mee op het 
bedrijf van zijn ouders in Geffen gaan werken. Ik leerde voor 
verpleegkundige in ziekenhuis Bernhoven in Oss. Een jaar 
voordat we verhuisden heb ik mijn diploma gehaald. Tot we 
verhuisden heb ik met veel plezier op afdeling Cardiologie/
Longziekten gewerkt. Op de zoektocht naar een bedrijf in 
het buitenland hebben we veel bedrijven bekeken. We zijn 
begonnen in Frankrijk. Daar vonden we niet wat we zochten, 
de mogelijkheden waren voor ons groter in Duitsland. Ook 
leek ons dat de mentaliteit van de Duitsers beter bij ons paste 
als dat van Franse mensen. Onze zoektocht hebben we niet 
alleen gedaan. We hebben hulp gehad van een makelaar. Deze 
makelaar bemiddeld alleen in agrarische bedrijven, hij was het 
contactpersoon tussen de Duitse bedrijven en ons. Al met al 
hebben we zo´n 20 bedrijven bekeken.
In Augustus 2009 is ons bedrijf gekocht, en op 1-1-2010 
hebben we het bedrijf overgenomen. In de maanden voor ons 
vertrek moest er nog veel gebeuren, een aantal voorbeelden: 
verzekeringen afsluiten, baan opzeggen, duitse lessen volgen, 
voer aankopen, spullen pakken, vervoer regelen, notaris, 
nieuwe materialen kopen, abonnementen opzeggen, plan van 
aanpak maken, en opeens was het zover! 30 december 2009 
ben ik verhuisd, Rien was al een week eerder vertrokken, om 
het bedrijf alvast beter te leren kennen. 31 december 2009 
hebben wij hier in Gerolstein onze eerste jaarwisseling gevierd. 
Vanuit Nederland waren er familie en vrienden overgekomen, 
om dat samen met ons te vieren. Voor ons was het niet alleen 
een nieuw jaar, maar ook een nieuw begin. Een begin met veel 
uitdagingen en nieuwe dingen, de boerderij was nieuw, maar 
ook de mensen en de omgeving.
Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd. De veestapel is flink 
uitgebreid, er is veel opgeruimd en gerenoveerd. De bedoeling 
is om nog verder te groeien, daarom hebben we een vergunning 
aangevraagd, voor het bouwen van een nieuwe stal. Ook 
hebben we afgelopen september twee vakantiewoning gekocht, 
deze willen we aan vakantiegasten gaan verhuren. We hebben 
heel veel zin om gasten te gaan ontvangen. De website is nog 
in ontwikkeling, mocht u 
toch al wat meer informatie willen kunt u mailen naar 
ankedijk@hotmail.com of kunt u bellen met +49 6591949475

Tot over een paar weken!
Groetjes Anke van Dijk

HEESCH - Al voor half zes ston-
den de eerste teamcaptains klaar 
om hun vragenboekje op te halen. 

Het half uur wachten gaf hen wel 
de zekerheid als eerste met een 
boekje weg te lopen. Het uitdelen 
van de boekjes ging vliegensvlug, 
binnen 10 minuten waren alle 112 
vragenboekjes weg. Daarna snel 
naar huis om te kwissen met het 
team. Nieuw dit jaar was een Ge-
heime Proef. Deze proef mocht 
door max. 1 persoon per team be-
zocht worden en bleken 50 vragen 
van een groep 8 Cito-toets te zijn. 
De maximale tijd die de deelnemers 
daarvoor kregen was 45 minuten.  

De eerste was na 22 minuten klaar. 
Voor 4 teamleden was deze tijd te 
kort. Er waren heel veel mensen 
op de been voor de door en door 
Heesch vragen. Er is héél veel ge-

beld en ge-internet in Heesch. Met 
vele laptops en tablets waren de 
teams aan het zoeken. Alle kwis-
sers waren zeer tevreden, al was 
de kwis dit jaar wel wat moeilijker. 

De kwis avond werd door onge-
veer 150 mensen afgesloten met 
de After Kwis Party in het café van 
de Pas. Al met al weer een heel ge-
slaagde, gezellige, goed opgezette 
Hisse Kwis.

Lege straten in Nistelrode
NISTELRODE - Woensdagavond 28 december was Nistelro-
de in de ban van de 1e editie van de Nisseroise Kwis. Ruim 90 
teams hadden zich ingeschreven, dit had de organisatie niet 
verwacht. Laptops, verlengkabels werden naar de desbetref-
fende locatie gebracht om toch zoveel mogelijk te kunnen 
opzoeken. Boeken zoals Nisseroi Witte Dè Nog en Carna-
valskranten van jaren terug werden weer uit de kast gehaald. 
120 vragen in verschillende categorieën zoals; Hier en daar, 
Vraagje, boompje, beestje, Boter, kaas en eieren, Kijkbuis, 
Er was eens..., Kinderspel, 1 + 1 = 2, Hoorspel, Game, set, 
match, Ons eigen durpke, Wablief? en Watt Bell(t) Einstein.

Dhr van de Graaf leverd zijn kwisboek in

De Hisse Kwis 2011: in vogelvlucht

Hisse Kwis vraagt opperste concentratie

‘EERSTE EDITIE
LEVERT MEER DAN
90 INZENDINGEN’
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BERNVORSTENMAASLANDVUDEL
Hebt u een suggestie? Vorstenbosch misschien? Dat was de reactie 
van burgemeester Jan tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad 
Vorstenbosch op de vraag vanuit de zaal hoe de nieuwe gemeente gaat 
heten. 
Voor veel inwoners is de besluitvorming en informatie vanuit het 
gemeentebestuur en gemeenteraad heel feitelijk. Het besluit van de 
Bernhezer en Maasdonkse gemeenteraad eind september om de weg 
naar fusie in te slaan is genomen en Bernheze en Maasdonk gaan 
samen! 

In werkelijkheid moet er nog veel water door de Aa, Leijgraaf en 
Wetering voordat werkelijk van een nieuwe gemeente sprake is. Dat 
betekent ook dat er mogelijk nog een besluit valt dat Bernheze en 
Maasdonk NIET samengaan. Of dat gemeenten in de regio in een 
andere samenstelling gaan fuseren.

In het Brabants Dagblad gaf burgemeester Jan naar aanleiding van de 
eerst vergadering van de herindelingscommissie aan “het is allemaal 
nog niet beslist”. Hij benadrukte dat de fusie geen gelopen race is. “Er 
zijn nog veel beslismomenten die bepalen of wij zo ver komen dat er 
een herindelingsadvies naar de provincie gaat. Ook burgers krijgen de 
mogelijkheid om er iets van te vinden.”
Ja, en als inwoners nog gehoord worden, wat gaat de gemeenteraad 
daar dan mee doen? Raadsleden Gerard en Theo hadden graag gewild 
en willen nog steeds graag dat er een duidelijke volksraadpleging 
gaat komen en zij menen dat Jos wat heeft achtergehouden. Jos, 
ja Jos vanuit Weert, heeft daarop vervolgens zijn boosheid geuit 
over uitspraken van Theo en Gerard. ‘Klopt van geen kanten. Een 
pertinente leugen’. Maar burgemeester Roel vervolgt diplomatiek: 
“Ik snap heel goed dat het in Bernheze gevoeliger ligt.” 
Ontwikkelingen in de regio gaan gewoon door en vooruitstrevende 
Theo heeft daar zijn pijlen op gericht. Misschien kan de regio 
Bernheze en Maasdonk voor verkeerde besluiten behoeden of helpen 
in goede besluitvorming.

De gemeenteraad blijft intussen verdeeld ook al spreken ze zich 
in de herindelingscommissie uiteindelijk allemaal positief uit over 
vervolgaanpak. Jos blijft kwaad, maar daar luistert niemand naar. 
Jan en Roel doen hun best de lieve vrede te bewaren en tot slimme 
besluitvorming te komen. Inwoners worden mogelijk nog gehoord 
of niet en wachten dat gelaten af. Wordt het Vorstenbosch of toch 
Vinkel of weer een niet op de kaart staande naam, bijvoorbeeld 
Bernvorstenmaaslandvudel? 

Met een volkspeiling kunnen we de gemeenteraad overigens direct 
wel helpen, daar is geen besluit voor nodig. Ik nodig alle inwoners uit 
hun mening over ja dan nee fuseren vandaag naar de gemeenteraad 
via griffie@bernheze.org te sturen. O ja, doe er meteen een suggestie 
voor een naam bij. Grote hoeveelheden ingekomen post zouden wel 
eens doorslaggevend kunnen worden in verdere besluitvorming, ze 
doen uiteindelijk toch wel wat de inwoners willen. 

AD

Reageer naar ad@demooibernhezekrant.nl

In een volgende versie plaatsen we ingezonden reacties en 
kunt u opnieuw reageren op een nieuwe column. De volgende 
reacties ontvingen we op de vorige column van Ad met de titel: 
WespenNesterlé.

“Scherp in de zin van prikkelend, recht voor zijn raap, kritisch, waar, 
terecht en gevat.....”
“Achteraf weten de meeste mensen precies hoe het had gemoeten! 
SCCN is reeds jaren bezig met het maken van plannen voor 
een gebouw dat Nistelrode net als de andere kernen hard nodig 
heeft!! Na de brand in de Brouwershoeve hebben de lokale 
horecabedrijven jarenlang de kat uit de boom gekeken. Nu het 
bijna zeker is dat Nesterlé er komt slaat iedereen aan het bouwen. 
Dat is als ondernemer natuurlijk ieders goed recht. Maar het gaat 
mij te ver om dan de bouw niet nodig te verklaren. Probeer er 
dan samen iets van te maken. Ook ik heb altijd vraagtekens gezet 
bij de grootte van het gebouw, en daarmee samenhangend de 
bezetting. 50 procent bezetting is maar half bezet!! Dan wordt een 
sluitende exploitatie bijzonder moeilijk. Ik redeneer dan als volgt. 
Welke bezetting heeft bijv. Sportpark de Schellen ? En wat kost de 
exploitatie daarvan? En is die ook sluitend? Ik hoop van harte dat 
Nesterlé er komt! En als het kleiner moet, laat dan de verenigingen 
die dat wensen terugkeren naar hun oude stek, waaruit ze dan 
te vroeg zijn verdreven! Maar ook dat is dan weer een wijsheid 
achteraf !!!”

COLUMN
AD

Aan het woord is Rowald de Jong, 
eigenaar van zalencentrum Vivaldi 
en barbecuerestaurant Onsz. Toen 
na de overname van zalencentrum 
Vivaldi in 2009 de crisis uitbrak 
was het scenario van een bloeien-
de organisatie vervangen door een 
beeld van magere opbrengsten. 
Het dieptepunt was april 2011. 
Het prachtige weer, waar wij alle-
maal van genoten, bracht de con-
clusie: dit loopt verkeerd.

Toeval of niet: op de avond van 
deze conclusie werd op TV een op-
roep uitgezonden voor kandidaten 
voor Operatie Van der Most. Zoals 
Rowald zelf zegt: “Ik ben meteen 
achter de computer gekropen om 
mezelf aan te melden. Er waren 
1000 kandidaten en laat ik nou 
echt die kandidaat zijn die werd 
uitgekozen om mee te doen.” Een 
geluk bij een ongeluk. Maar dat 

geluk kwam niet zomaar! Rowald: 
“In juni werden de eerste opnames 
gemaakt, en 20 augustus moest 
alles klaar zijn. Daarbij kwam dat 

de voorstellen van Hennie (van der 
Most) niet haalbaar waren. Samen 
met Desiree, mijn vrouw heb ik de 
voorgestelde rijdende keukens be-
keken op technische, financiële en 
logistieke haalbaarheid en we be-
sloten: dit gaat het niet worden.” 
Voordat duidelijk werd wat het 

dan wel moest worden zijn Rowald 
en Desiree hun licht gaan opste-
ken bij collega-bedrijven die goed 
draaiden. Uiteindelijk zijn ze uit-
gekomen op een barbecuerestau-
rant met bediening aan tafel (Onsz 
Restaurant). Voor de zalen is ge-
kozen om elke maand een unieke 
combinatie aan te bieden van een 
5-gangen diner met theateractivi-
teiten tussen de gangen door. 

Rowald: “We moesten dus Hen-
nie berichten dat zijn advies enkel 
voor de kinderhoek zou gelden 
én natuurlijk voor het modernise-
ren van de inrichting. Mijn vrouw 
heeft daarna - samen met het per-
soneel – alle vrije tijd opgeofferd 
om de inrichting aan te pakken. 
De smaakvolle inrichting is van de 
hand van Desiree. Er is keihard ge-
werkt door iedereen om de klus te 
klaren. Zonder dat hadden wij de 
deadline niet gehaald”.

Terugkijkend op 2011 moet Ro-
wald bekennen dat ‘t een hef-
tig jaar was, maar waarin hij ook 
complimenten kreeg van collega 
ondernemers over zijn openhar-
tigheid die een grote mate van 
herkenning hadden. Na alle span-
ningen is nu het optimisme terug-
gekeerd. De bezetting van het 
restaurant is goed en er zijn plan-
nen om meer avonden per week 
te openen. Complimenten over 
het eten en de bediening zijn er te 
over. En door de tevreden gasten 
in het restaurant groeit ook de be-
zetting van de zalen.

Het interieur is modern, maar 
warm en gerieflijk. De speelhoek 
(een idee van Van der Most) is ei-
gentijds met klautermogelijkheden 
en interactieve spellen en – heel 
belangrijk – er wordt op de kinde-
ren gelet in de weekends. 
www.vivaldi-oss.nl of 
www.onsz-restaurant.nl

Een nieuw begin voor 

Vivaldi/onsz restaurant

HEESCH - Het scheelde niet veel of Vivaldi in Oss was in en-
kele jaren tijd weer van eigenaar verwisseld, maar nu ge-
dwongen. Nu, terugkijkend op 2011, is het een bloeiende 
zaak geworden met een eigentijdse uitstraling en een unieke 
productenrange.

door Martha Daams

Manicure
Nail-art 
Gelnagels
Acrylnagels

Manicure
Nail-art 
Gelnagels
Acrylnagels

Angel Nails
Uden

T: 06 53 61 07 09
E: info@angelnailsuden.nl

www.angelnailsuden.nl

Nagelstudio

Angel Nails
Uden

T: 06 53 61 07 09
E: info@angelnailsuden.nl

www.angelnailsuden.nl

Nagelstudio

Inloopochtend voor 

borstkankerpatiënten 

Mensen die borstkanker hebben 
gehad of nog patiënt zijn, worden 
in 2012 weer hartelijk ontvangen 
door vrijwillige ervaringsdeskundi-
gen in ziekenhuis Bernhoven, loca-
tie Oss. Elke eerste donderdag van 
de maand krijgen zij de gelegen-
heid om met lotgenoten onderling 
te praten en ervaringen uit te wis-
selen. 
De bijeenkomst wordt aanstaande 
donderdag 5 januari gehouden 
in Aula 1 en duurt van 10.00 tot 
12.00 uur. Aanmelden is niet no-
dig, toegang is gratis. 

‘NA ALLE 
INSPANNINGEN IS 
NU HET OPTIMISME 
TERUGGEKEERD’

INGRIDDesign by
Graanakker 10 - Heesch

M. (06) 4800 5243
www.designbyingrid.nl

Van huisstijl tot 
flyer of advertentie 

bij mij bent u aan 
het juiste adres!       
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Zo ook het laatste optreden van 
het seizoen 2011 in de kiosk met 
het jeugdopleidingorkest van de 
fanfare St Lambertus, zowel slag-
werk als blazers vulden deze zon-
nige middag met mooie klanken, 
het voltallige aanwezige publiek 
luisterde dan ook aandachtig naar 
de verrichtingen van de jonge mu-
zikantjes.
Luisteren naar muziek in het park is 
een ultieme bezigheid, dat jaarlijks 
honderden bezoekers kan trekken 
naar de muziekkiosk in het Zeven 
Eeuwen Park te Nistelrode.
Dit 2e optreden in de muziekkiosk 
was weer een volledig succes, het 
comité is er dan ook steevast van 
overtuigd dit voor 2012 te conti-
nueren. Je ziet de opkomst groeien

Cultureel trefpunt
Mede dankzij de inzet van vrij-
willigers en financiële ondersteu-
ning van Sponsors en Vrienden is 
de Muziekkiosk niet meer weg te 
denken uit het Nistelrode’s dorps-
beeld. De zondagmiddag wordt de 
Kiosk in het seizoen druk bezocht 
door enthousiaste muziekliefheb-
bers, ook de bewoners van laar-
stede hebben er al traditie van 
gemaakt elkaar hier te treffen. De 
Muziekkiosk als cultureel trefpunt.

Doelstelling
Het comité van de Muziekkiosk 
heeft tot doel de amateurmuziek 
in een bijzonder daglicht te stellen. 
Harmonieën, fanfares, koren, en-
sembles en dansgroepen kunnen 

zich op het podium van de Mu-
ziekkiosk aan het publiek presen-
teren. De openluchtvoorstellingen 
zijn voor iedereen gratis toeganke-
lijk. 

Muziekseizoen
De Nistelrodese Muziekkiosk ligt 
in het wandelpark Zeven Eeuwen 
bij zorgcentrum Laarstede.. Het 
muziekseizoen loopt vanaf mei tot 
half oktober, met uitzondering van 
de maanden juli en augustus. De 
concerten vinden op zondagmid-
dag in de openlucht plaats, steeds 
vanaf 14.00 uur. 

Het comité van de Muziekkiosk 
draagt de amateurmuziek een bij-
zonder warm hart toe en onder-
streept die ambitie door het po-
dium van de Kiosk ter beschikking 
te stellen. Amateurgezelschappen 
zijn dan ook van harte welkom om 
zich aan te melden voor de periode 
van mei tot oktober 2012, met uit-
zondering van de maanden juli en 
augustus. 
Enkele data:22 april, 6 mei, 20 mei, 
3 juni, 17 juni, 1 juli, vak, 12 aug, 
26 aug, 2 sept, 16 sept en 30 sept.
De gezelschappen krijgen dan ge-
legenheid zich te presenteren aan 
het Nistelrodes en Bernhezer pu-
bliek in de schitterende ambiance 
van het Zeven Eeuwen Park.
Enkele aanmeldingen zijn al bin-
nen! Dus slagwerk/blazers/jeugd 
en senioren kies een datum?
Wij rekenen op U in 2012!

Comité voorzitter:
Wil van Mil, Kerkhoflaan 47, 
Nistelrode, e-mail: wil@sw-
products.nl mobile: 0653964324

Genieten van muziek in het park 

NISTELRODE – Muziek doet iets met mensen. En al zeker waar 
het gaat om muziek in de openlucht. Muziek maakt niet al-
leen emoties los, ook het gezamenlijk genieten van muziek 
draagt bij aan de totale ambiance van een muziekoptreden.

Het idee is even eenvoudig als 
doeltreffend
Vraag kunstenaars hun atelier open 
te stellen voor publiek en hun werk 

te tonen . Verspreid op een cen-
traal punt in Bernheze landkaarten 
met daarop een afbeelding van het 
werk, achtergrond informatie van 

de kunstenaar en de plaats waar hij 
te bezoeken is. Daarnaast staat op 
de centrale plek van elke kunste-
naar één werk tentoongesteld zo-
dat er een overzichtstentoonstel-
ling is en bezoekers aan de hand 
van de kunstwerken kunnen kie-
zen bij wie ze op bezoek gaan . De 
kunstenaar is gastheer in zijn eigen 
atelier of tentoonstellingsruimte en 
ontvangt de kunstliefhebbers.
Om alles nog aantrekkelijker te 
maken wordt de deelnemende 
kunstenaar gevraagd een gast ex-
posant uit te nodigen. Zo ontstaat 
een grotere variatie en is het ook 
mogelijk disciplines te tonen die in 
Bernheze niet beschikbaar zijn.

Kunstenaars kunnen deelnemen 
als zij op een professioneel nivo 
werken. Daarmee worden kunste-
naars bedoeld die een academi-
sche opleiding hebben genoten of 
een c.v. hebben met tentoonstel-
lingen of andere presentaties.
Er wordt nadrukkelijk gezocht 
naar verschillende disciplines zoals, 
beeldhouwen, brons,schilderen 
keramiek, grafisch werk, installa-
ties, staal, etc.

Kunstenaars die geïnteresseerd zijn 
kunnen dit aangeven in een mail 
aan: hansvuden@home.nl
Wanneer bekend is wie er allemaal 
mee willen doen zal in overleg met 
die kunstenaars het plan verder 
ontwikkeld worden.

Bernhezer open atelier dagen in april 

De film vertelt het ontroerende 
verhaal van Daigo, een cellist die 
vanwege de opheffing van zijn 
orkest op zoek moet naar een an-
dere baan. Hij solliciteert op een 
advertentie waar iemand gevraagd 
wordt voor ‘Departures’. Een car-
rière in de reiswereld. Dat lijkt hem 
wel wat.
Maar er wordt heel iets anders 
van hem gevraagd, namelijk dat 
hij zich gaat bezighouden met het 
ceremonieel afleggen van de do-
den. Hij neemt de baan aan, maar 
houdt het geheim voor vrouw en 
familie. Ondertussen groeit hij in 
zijn werk en krijgt steeds meer res-
pect voor het leven, de dood en de 
doden. 

Inspirerende in – en uitleiding
De werkgroep Berne Anders heeft 
voor deze film gekozen, omdat hij 
perfect in hun thema van dit jaar, 
compassie, past. “De film gaat 
over verzoening. Verzoening met 
de teleurstelling niet te zijn ge-
worden wat hij ooit gehoopt had, 
verzoening van een zoon met zijn 
vader en uiteindelijk verzoening 
met de dood. Het begint als een 
komedie en gaat bijna onopge-

merkt over in een melodrama, 
maar de regisseur Yojiro Takita 
blijft de juiste snaar raken,” vertelt 
Peter Staamer, lid van de werk-
groep. Naast de bijzondere film is 
theoloog en auteur Tjeu van den 
Berk bereid gevonden Departures 
in – en uit te leiden: filmkenner an-
nex gevoelstheoloog die zeker zal 
inspireren en na de film een discus-
sie op gang zet. 

Voor iedereen!
“Berne Anders organiseert activi-
teiten met betrekking tot poëzie, 
(pop)muziek, kunst, beschouwing, 
maatschappelijke betrokkenheid, 
meditatie, lezingen, theater en 
film, die grensoverschrijdend zijn. 
In april hebben we het a capella 
koor Phos Hilaron uitgenodigd 
en in mei staat Wim v.d. Donk 
(commissaris van de koningin) op 
de agenda. We hopen een brede 
groep geïnteresseerden te inspire-
ren: iedereen is dan ook welkom!” 
besluit Peter. 
Departures draait op 8 januari 
2012. Aanvang 14.00 uur. 
Bernekringzaal in de Abdij van 
Berne. Entree € 10,--. Aanmelden: 
pstaamer@home.nl  

BerneAnders draait film 
Departures: een kunst-
werk op het witte doek!
VORSTENBOSCH - Een spirituele film waarin de dood, af-
scheid, rouw en troost hand in hand gaat met humor. Waarin 
we herkenning vinden, waarin we ons getroost voelen, waar-
in we ons verbazen en waarin we leren hoe men in de Japan-
se cultuur omgaat met de overgang van leven naar dood. Be-
halve het ontroerende verhaal, het ongewone en bijzondere 
onderwerp, zijn de beelden zo prachtig dat we wel mogen 
spreken van een kunstwerk. Terecht heeft hij dan ook in 2009 
de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen. 

BERNHEZE – Enkele kunstenaars nemen het initiatief om in april 2012 
in Bernheze open atelier dagen te organiseren en vragen aan andere 
kunstenaars zich aan te sluiten en deel te nemen aan deze dagen.
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“Kletsavond“  

 Een avondvullend programma  vol lol en gein ! 

 
 

Donderdag 19 jan. 2012 
Aanvang 20.00 uur 

Zaal open vanaf 19.00 uur 
Entree “ 11,00  

 
Spetterend programma met mmv  

Frans Bevers 
Ad Vermeulen 

Dirk Kouwenberg 
Wichard de Benis 
Jan Schellekens 
Rob Scheepers 

Onder begeleiding van hofkapel  
De Durzakkers. 

In Partycentrum “T Maxend  
Maxend 22a in Nistelrode 

www.partycentrummaxend.nl 
Telefoon 0412-611251 

 

Wil jij ook een muziekinstrument 
bespelen?
Ontdek dan de wereld van de mu-
ziek bij De Muziekbende of Het 
Slagwerkfeest 
Bij De Muziekbende maak je kennis 
met alle blaasinstrumenten die je bij 
de fanfare kunt gaan spelen en leer 
je de eerste liedjes op de blokfluit. 
Op Het Slagwerkfeest kun je alle 
slagwerkinstrumenten uitproberen. 
Op een slagwerkpadje maak je een 
start met het lezen van noten en 
ervaar je alle mogelijke ritmes. Je 
leert dus al meteen muziek maken!
De Muziekbende en Het Slagwerk-

feest bestaan uit +15 wekelijkse 
lessen van 45 minuten. Na deze 
lessen kun je een verantwoorde 
keuze maken voor een muziekin-
strument. De Muziekbende is op de 
dinsdagmiddag en Het Slagwerk-
feest is woensdag aan het einde 
van de middag. De Muziekbende 
en Het Slagwerkfeest zijn onder-
deel van Fanfare St. Lambertus.

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Peter Timmers 
tel. 06 2312 9748 of Monique van 
Leuken tel. 0412-613286

Stichting HAFA
Opleiding Nistelrode

De Notenkrakers uit Vorstenbosch 
traden op zaterdagmorgen op. Zij 
komen uit in de vierde divisie. Met 
36 muzikanten onder leiding van 
dirigent Mari van Gils speelden zij 
een inspeelnummer, een verplicht 
nummer en een keuze nummer. 
Alle drie de werken werden goed 
vertolkt. De jury oordeelde met 
een gemiddelde van 81,25 pun-
ten, wat een mooie eerste prijs op-
leverde. “Een welverdiende pres-
tatie na forse inspanningen van 
leden en dirigent voor dit concours 
en andere activiteiten in het jubi-
leumjaar van onze vereniging”, al-
dus Frank Geenen, voorzitter van 
de Notenkrakers. 

Aurora uit Heesch stond zon-
dag op het podium in de Schalm 
in Veldhoven. Onder leiding van 
dirigent Hans Pastoor werd het 
verplicht nummer met drie keu-
zenummers gespeeld. Aurora ging 
met een dikke eerste prijs en 86,33 
zeer tevreden naar huis. Het orkest 
van Aurora staat met 67 muzikan-
ten op het podium en komt uit in 
de eerste divisie. Hans Manders, 
voorzitter van Aurora: “Een grote 
pluim voor dirigent, muzikanten en 
alle anderen die aan dit succes hun 
steentje hebben bijgedragen!”

Harmonie Sint Servaes trad op zon-
dag 11 december op in Etten-Leur. 
Sint Servaes speelt in de tweede 
divisie. Onder muzikale leiding van 
Eric Swiggers behaalde de harmo-
nie met 83,25 punten een dikke 
eerste prijs. “We zijn dik tevreden 
met de geweldige groei die we de 
afgelopen vijf jaar hebben doorge-
maakt”, zegt Lambert van de Ven 
voorzitter van Sint Servaes.

Fanfare Sint Lambertus uit Nistel-
rode en de Koninklijke Fanfare 
Sint Willibrord uit Heeswijk, bei-
den spelend in de derde divisie, 
bereiden zich voor op deelname 
aan een concours in 2012. Katja 
Brooijmans, voorzitter Koninklijke 
Fanfare: “De focus ligt komend 
jaar dus heel sterk op zoveel mo-
gelijk muziek maken en uitvoerin-
gen geven.”

Harold van Breemaat, voorzitter 
van Fanfare St. Lambertus vult 
aan: “Deelname aan een concours 
is altijd een speciale gebeurtenis. 
Het is alsof je op een soort examen 
gaat. Het vraagt veel van leden en 
dirigent. Maandenlange voorbe-
reiding tijdens de repetities zijn een 
absolute voorwaarde om met suc-
ces op concours te kunnen gaan.”

Bernheze kent vier fanfares en één 
harmonie. Naast de hoofdorkesten 
en korpsen kennen de verschillen-
de verenigingen slagwerkgroepen, 

opleiding- en opstaporkesten. Veel 
muzikanten hebben veel plezier 
aan het maken van muziek. Re-
gelmatig wordt dat in de gemeen-
schap ook ten gehore gebracht 
zodat ook inwoners van de muziek 
kunnen genieten. Zo dragen de 
muziekverenigingen al heel veel 
jaren bij aan de leefbaarheid van 
de kernen.

Meer informatie:
www.notenkrakersVorstenbosch.nl
www.fanfare-aurora.nl
www.stlambertusNistelrode.nl
www.st-servaes.nl
www.koninklijkefanfare.nl

Bernhezer muziekverenigingen
op concours

VORSTENBOSCH - Op zaterdag 26 en zondag 27 november namen twee Bernhezer muziek-
verenigingen deel aan het bondsconcours in Veldhoven. Fanfareorkest De Notenkrakers uit 
Vorstenbosch en fanfareorkest Aurora uit Heesch stonden op het podium om hun muzikale 
positie te bevestigen of te versterken. Op zondag 11 december was het de beurt aan 
Harmonie Sint Servaes uit Dinther. Zij namen deel aan de concourswedstrijden in Etten-Leur.
Minimaal een keer per vijf jaar moeten harmonie- en fanfareorkesten op concours. Heeswijk 
en Nistelrode bereiden zich voor op een concours in 2012.

door Frank Geenen

De Notenkrakers Vorstenbosch op concours in Veldhoven

‘DEELNAME AAN 
EEN CONCOURS IS 
ALTIJD EEN SPECIALE 
GEBEURTENIS’

HEESCH - In een overvolle zaal 
van Theater De Pas trad For Mi-
neur weer voor het voetlicht om 
het wel en wee van Heesch aan de 
kaak te stellen.
 
Een grote menigte had de kans 
waargenomen om op 1 januari te 
gaan genieten van het optreden 
van For Mineur’s ‘De bende van 
His’. Natuurlijk kwamen aan bod 
het onderwerp sparen en gespaard 
worden en de samenvoeging van 
Bernheze/Maasdonk. Ook over de 
toekomstige hadden de heren een 
mening. De leden van For Mineur 
reikten bij de uitgang van de zaal 
zonnekleppen uit met aan de ene 
kant ‘Groot Heesch’ en aan de an-

dere kant ‘Bernheze’. Natuurlijk 
hadden de geopperde namen een 
grote bijval bij het Hisse publiek. 

Het slotlied: 
‘Heesch, o Heesch het mooiste 
plekje, op de kaart een simpel 
vlekje, maar hoe mooi je bent ont-
dek je, als je her gezellig woont,’
werd dan ook luidkeels meegezon-
gen. Antoon van de Akker nam 
tijdens het optreden afscheid van 
For Mineur om, zoals hij zelf zei, 
“ruimte te maken voor verjonging 
binnen For Mineur”. 
Uiteraard werden ook de Hisse 
Plusser (Wereldwinkel) en de Hisse 
Misser (zwembad ’t Kuipje) weer 
bekend gemaakt. 

De bende van His was gis 
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Vrijdag 13 januari 
2012: ‘Mega après 
ski’ event met feest-
zanger Vinzzent

HEESWIJK-DINTHER – Het begin 
van het nieuwe jaar 2012 gaat 
goed en groots van start bij de 
Toren in Heeswijk-Dinther. In de 
maand januari staan twee grote 
evenementen op het programma 
waarbij een zeer breed publiek kan 
genieten van een geweldige sfeer! 
Naast de Mega Aprés Ski Party zal 
op zaterdag 28 januari 2012 ‘To-
renrock’ gaan plaatsvinden.

Oorspronkelijk verwees de Franse 
term Aprés Ski naar het aantrekken 
van comfortabele sneeuwlaarzen 
na de oncomfortabele skischoe-
nen. De term heeft zich echter 
geleidelijk uitgebreid naar alle so-
ciale activiteiten na het skiën. Met 
dit laatste houden we ons dan ook 
voornamelijk bezig de 13e januari. 
Met het verse alpenhout wordt de 
zaal betimmerd en versierd, de jä-
germeister en de flügel doen hun 
aantrede en met het enthousiasme 
van de aprés ski DJ zal de grote 
zaal tot in de late uurtjes zijn dienst 
doen als echte Aprés Skihut.

Als klap op de vuurpijl zal zan-
ger VINZZENT zijn opwachting 
maken op de bühne. Menig hart 
klopt sneller en zalen gaan op zijn 
kop. Zuiver gezongen en met veel 
‘schwung’ brengt hij zelfgeschre-
ven nummers en (bewerkte) co-
vers. Wordt Vinzzent de nieuwe 
Jan Smit en sluit hij aan bij Nick & 
Simon? Kom Vinzzent gratis be-
wonderen op 13 januari 2012!
Voor velen is zanger Vinzzent be-
kend van onder andere zijn hits 
‘Dromendans’ en ‘Dansé Dansé’. 
Met deze laatste haalde hij in 
2008 opnieuw de hitlijsten. Een 
voorproefje van Vinzzent’s muzi-
kale ontwikkeling. Vrolijk, met een 
Afrikaans koortje en een Franstalig 
couplet, brengt het elke toehoor-
der in beweging. In 2009 behaalt 
Vinzzent zijn eerste top-10 hit met 
‘Alles wat ik hebben wil’. De single 
is regelmatig te zien en te horen bij 
de landelijke en regionale radio- en 
tv- zenders.

Vinzzent gaat onverminderd door 
en lanceert kort na het Nationaal 
Songfestival (waar hij in 2010 de 
publieksprijs won) zijn single ‘Dro-
mendans’ dat meteen enorme hit 
werd. 
‘Dromendans’ komt overal voorbij; 
in kroegen, feesttenten, vakantie-
bestemmingen. Er worden zelfs 
diverse filmpjes op youtube gezet 
van mensen die het nummer zin-
gen. Als hoogtepunt dansten 2500 
studenten in Tilburg tegelijkertijd 
hun eigen Dromendans tijdens een 
optreden van Vinzzent. 
Zeer recent heeft Vinzzent zelfs 
een gouden plaat ontvangen 
voor zijn single ‘Dromendans’.De 
gouden plaat werd door 3FM DJ 
Sander Lantinga live tijdens TV op-
names van Serious Request over-
handigd. Vinzzent was blij verrast 
met de gouden status. De single 
werd meer dan 10.000 keer ver-
kocht. 

De MEGA Aprés Ski party start om 
20.00 uur. Deze avond is gratis te 
bezoeken maar let wel, vol=vol!

vanaf 20.00 uur
in de grote zaal

De Toren | Torenstraat 12 | 5473 EL Heeswijk-Dinther
T. 0413 - 296307 | E. info@de-toren.nl | I. www.de-toren.nl

VINZZENT
après ski DJ Bart

(Dromendans, dansé dansé etc.)

feestzanger

vanaf 20.00 uurvanaf 20.00 uur
in de grote zaalin de grote zaalin de grote zaalin de grote zaal

VINZZENT
après ski DJ Bart

VINZZENT
(Dromendans, dansé dansé etc.)(Dromendans, dansé dansé etc.)
VINZZENT
feestzangerfeestzanger

LOOSBROEK - 7 Februari 2012 
start er in Loosbroek weer een 
nieuwe basis cursus Digitale fo-
tografie en fotobewerking. Wil je 
meedoen, schrijf dan nu in.

Deze cursus is voor iedereen die 
een digitale camera heeft of graag 
meer wil weten over de digitale 
fotografie en het bewerken van 
foto’s. De cursus wordt gegeven in 
9 lesblokken van 2 uur.
De cursus wordt gegeven op dins-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur, 
en maandagochtend van 9.30 tot 
11.30 uur. In overleg kan er ook op 

andere dagen les gegeven worden.
De cursus wordt gegeven in kleine 
groepjes, waardoor er meer indivi-
duele aandacht gegeven kan wor-
den. Nieuw: Voor ouderen worden 
er speciale cursussen fotografie en 
foto bewerken gegeven.
Kijk voor meer informatie over de 
cursussen op www.jolandonkers-
fotografie.nl en download de pdf 
informatie.
Als je vragen hebt kun je me na-
tuurlijk altijd bellen of mailen.
Jolan Donkers tel. 0622064638 of 
mailen naar donkers.fotografie@
hetnet.nl.

Nieuwe cursus: Digitale fotografi e en fotobewerking
advertorial
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NISTELRODE - Op de nieuwjaars-
bijeenkomst van Prinses Irene is 
Lieke van Griensven gekozen tot 
sportvrouw  van het jaar 2011. De 
aanvoerster van het 1e korfbal-
team ontving de “De Melanie van 
der Pas Award”, uit handen van de 
ouders van Melanie van der Pas.

Hilde Langens werd voetbalster 
van het jaar en Teun van Schade-
wijk werd dat bij de herenvoetbal-

lers. Hilde en Teun, op dit moment 
allebei in het buitenland, konden 
hun prijs niet ophalen bij voorzitter 
René van de Ven. De trotse ouders 
namen deze taak over. 

Lieke van Griensven werd natuur-
lijk gekozen tot korfbalster van het 
jaar. Deze verkiezing bij Rksv Prin-
ses Irene ging via de digitale weg. 
Er werden bijna 250 stemmen uit-
gebracht op de kandidaten.

Op de receptie zelf konden de be-
zoekers uit Hilde, Teun en Lieke 
kiezen voor de ‘Melanie van der 
Pas Award.’ Met grote meerder-
heid werd, door de receptiegan-
gers Lieke gekozen tot Sportvrouw 
van het jaar 2011. 
Adri van der Pas, de vader van 

Melanie, had een bijzonder mooie 
speech, waarin hij aangaf gewel-
dig blij te zijn dat zijn overleden 
dochter via deze prijs blijft voort-
leven binnen de vereniging. Voor-

dat Lieke gefeliciteerd werd door 
alle aanwezigen, vertelde ze trots 
te zijn dat ze deze prijs kreeg en 
bedankte iedereen die op haar had 
gestemd.

Lieke van Griensven sportvrouw 2011 bij Prinses Irene 
‘De Melanie van der Pas Award’

korfbal
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           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  
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Verhuizing locatie Zin in een feestje
Een toertocht voor eigen gebruik 
en wel van de Achterstraat naar 
de Kromstraat toe. Een hele ver-
huizing met fietsen, funbuggys, 
DeuxCV, solexen en de hele kan-
toorinrichting naar de nieuwe lo-
catie van Zinineenfeestje.nl en Uit-
stapjesveiling.nl. Het zat er al een 
tijdje aan te komen maar nu was 
het dan zo ver.

Kromstraat locatie 
De nieuwe locatie moest wel aan 
een aantal voorwaarden voldoen 
om het bedrijf van Theo van der 
Heijden te kunnen verhuizen zoals: 
Een ruime parkeerplaats, een grote 
opslag voor de tandems, solexen, 
Deux CV en de funbuggys, een 
kantoor en een gastenruimte om 
de gasten welkom te heten. Daar-
bij vraagt de samenwerking met 
Feesterij De Hoefslag natuurlijk 
ook om een locatie in het centrum, 
op loopafstand van De Hoefslag.
Een hele rij aan wensen, die sinds 
1 december op de Kromstraat in 
vervulling is gegaan. De fijne sa-
menwerking met eigenaar familie 
Sommers, heeft er mede voor ge-

zorgd dat de perfecte locatie ook 
nog eens een aardig plaatje is ge-
worden om te zien. 
De nieuwe locatie is van alle facili-
teiten voorzien en Theo en zijn zus 
Angèle, die sinds jaar en dag bij hem 
werkt, hebben hier eveneens een 
functionele nieuwe kantoorruimte. 

Komt tijd komt raad
In 2001 werd Zinineenfeestje.nl 
opgezet met thema feesten vanuit 
de horecazaken in Nistelrode en in 
Schaijk. De zaak in Schaijk werd 
in 2007 verkocht en sindsdien 
zijn ze in Nistelrode neergestreken 
met Zinineenfeestje.nl. Vanwege 
de snelle groei werd als noodop-
lossing in het leegstaande pand 
tussen Kruidvat en Jack Martens 
Tweewielers tijdelijk gehuurd maar 
al snel kwamen ze op de Achter-
straat terecht. De eigenaar van 
deze bouw-ontwikkelingslocatie 
had voor beperkte tijd een ruimte 
te huur die geschikt bleek voor het 

bedrijf. Nu deze locatie ontwikkeld 
gaat worden werd het tijd om naar 
een ander pand uit te zien en ge-
lukkig werd dit snel gevonden
Vorig jaar hebben Angèle en Theo 
gezamenlijk ook de site Uitstap-
jesveiling.nl opgezet. Een uitnodi-
gende site die zorgt voor de mooi-
ste aanbiedingen in uitstapjes en 
evenementenland. Neem de uit-
nodiging aan en ga eens kijken op 
www.uitstapjesveiling.nl.

Speciale tocht voor Zinineenfeestje
NISTELRODE – Ze organiseren sinds vele jaren solex-tochten vanuit 
Nistelrode voor veel verschillende groepen, maar deze maand was er 
wel een hele speciale rit. Een toertocht voor eigen gebruik en wel van 
de Achterstraat naar de Kromstraat. Een hele verhuizing met fietsen, 
funbuggys, DeuxCV, solexen en de hele kantoorinrichting....

Alles over Zinineenfeestje.nl kunt u vinden op de website 
www.zinineenfeestje.nl

Ouders van Melanie van der Pas feliciteren Lieke met de Award

BBQenzo winnaar NZK
voetbal

Dit keer streden acht teams om 
zich te mogen kronen tot het beste 
zaalvoetbalteam van Nistelrode. 
De twee beste teams uit beide 
poules stonden uiteindelijk in de 
finale. 
All Stars en BBQenzo maakten er 

een echt spektakelstuk van. Nie-
mand had voorzien dat vijf secon-
den voor het eindsignaal alle be-
slissingen zouden vallen. 
Keeper Paul Timmers (minst ge-
passeerde doelman) gaf een pass 
over het gehele speelveld bij een 
stand van 2-2. De bal kwam pre-
cies bij Jeroen Bekkers (topscoor-
der van het toernooi) op het hoofd 
en de bal verdween achter de 
doellijn. Daarmee mocht BBQenzo 
zich winnaar noemen van het NZK 
2011!
 
Met dank aan alle sportieve teams, 
prima scheidsrechters, vrijgevige 
sponsoren en goed barpersoneel 
was deze dag een succes gewor-
den. Iedereen kan uitzien naar het 
NZK van 2012 dat wederom door 
ZVV D’n Haon georganiseerd zal 
worden in de laatste week van  
december.

NISTELRODE - De achttiende editie van het Nisserois Zaalvoetbal Kam-
pioenschap zit er weer op en er mag worden teruggekeken op een ge-
slaagd toernooi. Het publiek werd verwend met kwalitatief goed voet-
bal, een lekker hapje en drankje in de kantine en mooie prijzen die 
tijdens een loterij verdeeld werden.
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Verhuizing instituut Sterk!

Bernheze sportief

Vanaf januari 2012 vinden de ac-
tiviteiten plaats vanuit de nieuwe 
locatie Meer Sports, ’t Vijfeiken 14 
te Heesch.
Meer Sports is een prima locatie en 
biedt vele faciliteiten.
Tevens biedt Meer Sports de mo-
gelijkheid om de activiteiten en 
lestijden van Instituut STERK! uit te 
breiden.
Op dit moment verzorgen wij elke 
vrijdagavond Jiu Jitsu lessen voor 
jeugd vanaf 8 tot 14 jaar. 
Naast de wekelijkse Jiu Jitsu lessen 
verzorgt Instituut STERK! voor zo-
wel zakelijke – en particuliere op-

drachtgevers onder andere:
Zelfverdedigingcursussen, Weer-
baarheidtrainingen, Assertiviteits-
trainingen, Omgaan met agressie, 
Gevaarsbeheersing, Workshops en 
Clinics.
 
Joep van Aar (RDG (Register Do-
cent Gevaarsbeheersing) en RTGB 
(Docent Regeling Toetsing Ge-
weldsbeheersing BOA’s)) wordt 
geassisteerd door Sandra Spijker.
Beiden zijn fanatieke beoefenaars 
van het traditionele Jiu Jitsu (trap-
pen en stoten, worpen, klemtech-
nieken en controlegrepen) en het 
Braziliaans Jiu Jitsu (Grondtechnie-
ken).
Een combinatie van beide stijlen 
wordt elke vrijdagavond beoefend.
Meer informatie, mail of bel met:
Instituut STERK!
www.instituutsterk.nl
info@instituutsterk.nl
0412 – 45 75 48

Spelers in willekeurige volgorde: Bart van Dongen, Jaap Lindhout, Simon van 
der Wijst, Jarno van Zoggel (trainer), Danny van der Heijden, Victor van Eerd, 
Roy van Tilburg, Rick van der Meer, Douwe Herckerath en Ezra Wouden (niet 
op de foto). Bij deze willen ze sponsor ’t Zusje & Twin met name Peter Smits 
en Sjors Nagel bedanken voor de shirts, broeken, sokken, bidons en een bal.

Zaalvoetbalvereniging ’t Zusje & Twin 

voetbal

NISTELRODE - Opgericht en met-
een een sponsor. ZVV ’t Zusje & 
Twin heeft het goed voor elkaar. 
Vrijdag 23 december speelde ze 
hun eerste wedstrijd. Vooraf aan 
de wedstrijd gingen de jonge 
spelers voor het eerst hun tenue 
aantrekken om te poseren voor 

de teamfoto. Natuurlijk werd de 
sponsor ’t Zusje & Twin ook be-
dankt. Hiervoor was Sjors Nagel 
aanwezig. De eerste wedstrijd 
hebben ze gewonnen met 3-2. De 
doelpuntmakers waren Bart, Jaap, 
Rick. We houden u op de hoogte 
over de vorderingen.

budo

NISTELRODE - Op 7 en 8 janu-
ari 2012 zal MC Nistelrode haar 
vijfde Indoor Motorcross organi-
seren. Na veel wikken en wegen 
heeft de organisatie besloten om 
het evenement door te laten gaan 
en dit bij Stal het Kantje in Nistel-
rode.

De jaarlijkse Indoor Motorcross in 
Nistelrode krijgt weer een vervolg. 
Bij Stal het Kantje aan ’t Kantje 16 
in Nistelrode zal plezier, gezellig-
heid en spektakel te zien zijn. De 
manage wordt omgetoverd tot 
een Indoor Motorcross circuit. In 
de twee hallen van grote afmeting 
wordt met klei gewerkt waardoor 
er door de vele schansen en kom-
bochten een stadion circuit zal 
ontstaan. 
Indoor Motorcross is een tak 
van motorsport die in Nederland 
slechts op een paar plaatsen geor-
ganiseerd wordt door gebrek aan 
geschikte locaties daarom is Nistel-
rode voor u een unieke kans. Deze 
tak van de motorcross is totaal an-
ders, als motorcross op een buiten 

circuit, door het korte bochtige cir-
cuit met vele spectaculaire spring-
schansen wordt hier meer van de 
techniek van de coureur gevraagd. 
Dit gegeven zorgt voor spectacu-
laire races met vaak verrassende 
winnaars.
Op de tribunes in de hal of van-
uit de kantine zal het publiek kun-
nen genieten van de spectaculaire 
wedstrijden met geweldige jumps. 
In de kantine kan er onder het ge-
not van een hapje of drankje warm 
naar de wedstrijden gekeken wor-
den.
De wedstrijden zullen plaats vin-
den op zaterdag 7 en zondag 
8 januari terwijl er op vrijdag 
6 januari 2012 vrije trainingen  

georganiseerd worden. De trai-
ningen beginnen op zaterdag en 
zondag om 9.00 uur. Het starthek 
valt op zaterdag voor het eerst 
om 12.00 uur en op zondag om 
11.00 uur. Op beide dagen zullen 
de wedstrijden ongeveer om 18.00 
uur afgelopen zijn. 
Er zal gereden worden in twaalf 
verschillende klassen, met een ren-
nersveld van ongeveer 140 rijders 

uit geheel Nederland, België en 
Duitsland. De volgende klassen 
zullen verder aan de start verschij-
nen; 65cc, 85cc en mx2 jeugd, 
hobby rijders, junioren, senioren, 
nationalen en inters, brommers en 
pitbikes, damesklassse en super-
moto rijders. 
Dit jaar is de supermoto klasse, 
brommers en pitbikes nieuw toe-
gevoegd aan het programma. In 
de supermoto klasse wordt er spe-
ciaal met een supermoto motor ge-
reden. Geen noppenbanden zoals 
op de andere crossmotoren. In de 
brommer en pitbike klasse staan er 
veel locale rijders uit Nistelrode en 
Heesch aan de start zoals; Roel van 
Oort, Jasper Ruijs, Tom de Graaf, 

Joey Hanegraaf en Jeffrey van der 
Biezen. Roel en Jasper rijden zelfs 
dubbele manches want zij staan 
ook bij de nationalen en inters aan 
de start. Roel van Oort uit Nistel-
rode wist in 2011 de Nederlandse 
titel in de wacht te slepen bij de 
KNMV jeugd klasse. De coureurs 
zullen vier manches rijden over 
twee dagen, de best presterende 
zal op het hoogste podium ver-
schijnen waarbij de totaal winnaar 
natuurlijk de MC Nistelrode wis-
selbeker in ontvangst mag nemen.
Graag zijn we u verschijnen op 
deze dagen, de toegangsprijs voor 
volwassenen bedraagt €7,50 per 
persoon, de jeugd t/m 12 jaar mag 
binnen voor €2,50 en kinderen 
onder de 6 jaar krijgen gratis toe-
gang. Er is voldoende parkeergele-
genheid aanwezig.
Meer informatie kunt u vinden 
op onze vernieuwde website  
www.mcnistelrode.nl. MC Nistel-
rode is ook te vinden en volgen op 
facebook en twitter. 
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Indoor Motorcross 

DINTHER - Al weer meer dan  
5 jaar organiseert de bridgecom-
missie van het C.C. meerdere 
bridgedrives per jaar. Woensdag 
28 december was er de Einde-
jaarsbridgedrive 2011.

Vele bridgers kwamen naar Din-
ther om aan een gezellige bridge-
middag deel te nemen. 
Ongeveer 120 bridgeparen uit 
Bernheze en omgeving bezochten 
in de afgelopen jaren één of meer-
dere malen de bridgedrives in het 
C.C. te Dinther. 

De organisatie streeft ernaar om 
de deelname laagdrempelig te 
houden.
Door een vaste prijs van € 15,00 
per paar te vragen. 
Daarvoor krijgt men dan koffie/
thee met iets lekker aangeboden 
en tijdens het bridgen enkele hap-
jes. Na afloop de prijsuitreiking, 
waarbij ongeveer de helft van de 
bridgeparen met een prijsje huis-
waarts keren.

Voor inlichtingen/uitslagen en de 
bridgedrives in 2012 kijk op www.
ccservaes.nl

Bridgen in CC Servaes Dintherbridgen

Avanti D1 – Altior D2
Op de laatste dag van 2011 moes-
ten we nog even aan de bak.
We begonnen heel sterk, wisten 
het goed dicht te houden en we 
onderschepten vaak de bal. Helaas 
bleven de schotkansen weg. Avan-
ti kreeg deze wel maar wisten ze 
niet af te maken. Al met al hebben 
we een leuke wedstrijd gespeeld.
Eindstand 0-0.

Komend weekend wordt de zaal-
competitie weer hervat !!
Het zullen spannende maanden 
worden voor Altior 1 om de kop-
positie te behouden

in de hoofdklasse B. Alles is nog 
mogelijk maar we hebben op dit 
moment de beste papieren om 
eindelijk eens te promoveren naar 
de... topklasse...!!
Maar laten we niet te vroeg jui-
chen... dus blijf Altior 1 de komen-
de maanden vooral
steunen, dus supporters zijn altijd 
welkom !!!  Kom-op …!
Maar we hebben meer teams, die 
ook alle support kunnen gebrui-
ken, dus u bent altijd
welkom bij de wedstrijden van 
onze dames.
Voor meer informatie: 
www.altior-korfbal.nl

Altior 1 beleeft 
spannende maanden
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‘140 RIJDERS UIT GEHEEL NEDERLAND, 
BELGIË EN DUITSLAND’

budojudo
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Na twintig wedstrijden verspreid 
over twee dagen waren de vier hal-
ve finalisten bekend. In halve finale 
één versloeg Prinses Irene, BMC 
en in de andere kruisfinale won 

Heeswijk van Erp. De finale werd 
dus een heuse Bernhezer derby. 
Nadat Erp de derde plek had op-
geëist door in de troostfinale BMC 
met 6-4 te verslaan gingen de sup-

porters op de tribune er eens goed 
voor zitten. Prinses Irene begon 
het beste aan de finale en kwam 
via Gijs van Erp op voorsprong. Via 
Emiel Caspers kwam Heeswijk vlak 
voor rust echter weer op gelijke 
hoogte. Na rust scoorde Turgay 
Arslan na een knappe individuele 
actie de 2-1, maar omdat Heeswijk 
de kansen vervolgens niet benutte 
bleef het tot het eind spannend. 
Doelman Patrick Lunenburg redde 
in de laatste minuut nog knap op 
een schot van Prinses Irene, waar-
door Heeswijk uiteindelijk de sterk-
ste bleek en zo dus het toernooi op 
haar naam schreef.

De organisatie kijkt terug op een 
geslaagde eerste editie van het 
Gebr. Dijkhoff Futsaltoernooi, met 
spannende wedstrijden, goede 
scheidsrechters, mooie goals, veel 
bezoekers en uiteindelijk Heeswijk 
dus als winnaar. 
De organisatie bedankt de deel-
nemende teams, de sponsoren en 
vrijwilligers die dit toernooi mede 
tot een succes hebben gemaakt. 
Graag zien we iedereen daarom 
eind 2012 weer terug voor de 
tweede editie van het Gebr. Dijk-
hoff Futsaltoernooi!

Gebr. Dijkhoff Futsaltoernooi 
gewonnen door Heeswijk

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - De dagen tussen kerst en oud en nieuw stonden 
in sporthal De Zaert in Heeswijk-Dinther in het teken van het eerste 
Gebr. Dijkhoff Futsaltoernooi. Tien voetbalverenigingen uit de regio die 
normaal hun kunsten vertonen op het veld streden nu tegen elkaar in 
de zaal. Iets voor half zeven op dinsdagavond scoort Frank van Herpen 
namens Nooit Gedacht in de wedstrijd tegen Avesteyn de eerste treffer 
van het toernooi en vele goals zouden volgen. 

Winnaars ZV Heeswijk

HEESCH - Mede door de sponso-
ring van nieuwe tenues door Fa. 
‘traject, Bakkers Lamers en Rösler, 
zoals eerder vermeld in dit blad, 
hebben de meiden van B1 vleugels 
gekregen. Na de eerste wedstrijd 
net verloren te hebben, zijn daarna 
alle wedstrijden in winst omge-

zet. Daarmee zijn ze overtuigend 
herfstkampioen geworden met als 
afsluiting een mooie 6-1 overwin-
ning in en tegen Oss. Met promo-
tie naar een hogere klasse zullen 
de meiden een nieuwe uitdaging 
krijgen. De coaches zijn trots op 
het team.

Meiden MB1 
hockey club Heesch kampioen!

hockey

Op de foto, zittend vlnr: Nicole, Dominique, Kelly, Evi, Jara, Dieuwertje, 
Jan vd Braak (‘traject). Staand vlnr: Adjan Banken(Rösler en coach), Walter 
Görts (coach), Ilse Lamers (bakkers Lamers), Joni, Eva, Ember, Roelien, 
Jooske, Geeske, Lisanne, Marlijn en Karin Hes (‘traject).  

Een kleine enquête onder de deel-
nemers maakt duidelijk dat het 
binnen zitten met de Kerst en de 
gezelligheid onder de deelnemers 
mensen uit hun warme huis lokken 
voor een stevige wandeling in en 
rond Bernheze. De tochten van-
uit de kernen Heesch, Nistelrode 

en Heeswijk-Dinther worden ge-
organiseerd door het bestuur van 
de TRV-Bernheze, ondersteund 
door een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers. In Heeswijk-Dinther 
wordt de TRV-Bernheze tevens bij-
gestaan door vrijwilligers van Jong 
Nederland, die daar een geoca-

ching route aan toegevoegd heb-
ben. Tijdrovend maar de moeite 
waard, zo zegt Sabine Sleddens, 
bestuurslid: “Bernheze heeft zo-
veel moois te bieden. Ingeklemd 
in een verstedelijkt gebied met ex-
pansiedrift is het belangrijk om de 
mensen het mooie, interessante en 
veelzijdige van Bernheze te laten 
ervaren. 
TRV- Bernheze organiseert diverse 
evenementen met de financiële 
steun van sponsoren, zoals het 
Rondje Bernheze, de Fiets 3daag-
se, het Bernhezer Golfkampioen-
schap en de Multi Culti Route en 
houdt zich bezig met belangenbe-
hartiging van haar leden op toeris-
tisch recreatief gebied.

De evenementen worden 
gepubliceerd op de websites 
www.trv-bernheze.nl, 
www.mooiheesch.nl, 
www.mooinisseroi.nl 
en www.mooihdl.nl.

Hoe mooi Bernheze iswandelen

BERNHEZE - Appel en routebeschrijving mee en na een ‘veel plezier’ 
van de organisatie gaan ze op pad. De wandelaars hebben zich massaal 
voorbereid voor een tocht in de regen op deze 30e december. Gelukkig 
wordt het weer steeds beter. En dat hebben de wandelaars wel ver-
diend.

Vanaf half 7 werden op drie ver-
schillende velden, op drie verschil-
lende niveaus gevolleybald. 
Sommige teams kwamen voor de 
lol en andere kwamen echt om te 
winnen.
Na ongeveer vier uur werden de 
finales gespeeld. Bij de beginners 
ging deze tussen de schapentellers 
en het team van van der Wielen. 
Bij de gemiddelde volleyballer ging 
het tussen de Power Rangers en ‘t 
Vlugge voetje. En op het gevor-
derde veld ging het tussen Dames 
1 en Oud Heren 1 beide van Vc 
Tornado zelf.
Uiteindelijk werd er gewonnen 
door; Team van der Wielen, de Po-
wer Rangers en Oud Heren 1.
Zij werden voorafgaand aan een 
gezellig feestje op het podium uit-
genodigd om hun welverdiende 
fles champagne op te komen ha-
len. Tot in de latere uurtjes is er 
flink gedanst en gefeest op de ge-

zellige klanken van Dj Luuk vd He-
ijden. Mocht je nou volgend jaar 
zelf mee willen doen, houdt tegen 
het eind van het jaar de site goed 
in de gaten! 
Ook voor foto’s ga je naar de site; 
www.volleybalclubtornado.nl 

Oliebollen toernooi 

volleybal

NISTELRODE - Donderdag 29 december was het weer zo ver. Het in-
middels wel bekende oliebollentoernooi. Volleybalclub Tornado orga-
niseert dit toernooi ondertussen voor de zesde keer. 
Deze keer was duidelijk te zien dat heel Nistelrode er van af wist. Van-
uit alle hoeken van Nistelrode hadden teams zich ingeschreven. Drieën-
twintig teams wisten dit jaar de sporthal te vinden.

Ook gemeente Maasdonk deed mee
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MooiBernhezekrantDe
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E V E N E M E N T E N

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.demooibernhezekrant.nl www.vorstenbosch-info.nl

BERNHEZE 

6 JANUARI
Nieuwjaarsontmoeting 
Gemeente Bernheze
Zaal Kerkzicht in Loosbroek

7-8 JANUARI
Vijfde Indoor 
Motorcross
Stal ’t Kantje in Nistelrode
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27 JANUARI
Huldiging 
sportkampioenen van 
het jaar 2011
CC Servaes in 
Heeswijk-Dinther

29 JANUARI
Politiek Café Brug 
CC de Pas

29 JANUARI
Huldiging Jeugd 
sportkampioenen van 
het jaar 2011 
Lunenburg in Loosbroek

NISTELRODE

7 JANUARI
Oliebollen 
Dubbeltoernooi 
Tennisvereniging Telro

7 JANUARI
Flessenactie 
Zaterdagscouts 
Mira Ceti 
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7 JANUARI
Kerstboomverbranding 
Nistelrode 
Hoogbroeksesteeg
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10 JANUARI
Ontmoeting: 
Nieuwjaarsreceptie
Laarstede

11 JANUARI
Kennismakingsavond 
voor nieuwe leden KBO
Paviljoen de Wevershof

13 JANUARI
Bobz disco 
Dorpshuis Nistelrode

14 JANUARI
Lezing: Ontwerp en 
aanleg FeelGood 
Garden 
Tuincentrum LipsGroen

19 JANUARI
De Ontmoeting: 
Optreden Koor 
Cantabile
Laarstede

28 JANUARI
Eerste Weverszitting 
2012
Sporthal de Overbeek

29 JANUARI
Jeugdzitting 2012
Sporthal de Overbeek

29 JANUARI
Midwinterconcert van 
Fanfare St. Lambertus
Sporthal de Overbeek

30 JANUARI
Emmertjes actie CS de 
Wevers 

HEESCH

6 JANUARI
Sterrenwacht Halley 
‘Ster van Bethlehem’ 
Halleyweg

7 JANUARI
Kerstboom verbranding 
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13 JANUARI
Pronkzitting Rooie 
Tesneuzik 
Café zaal ´t Tunneke

14-15 JANUARI
Outletbeurs in Heesch
CC de Pas

14 JANUARI
Pronkzitting Rooie 
Tesneuzik
Café zaal ´t Tunneke 

18 JANUARI
Liederentafel
CC de Pas

20 JANUARI
Pronkzitting Rooie 
Tesneuzik 
Café zaal ´t Tunneke

21 JANUARI
Pronkzitting Rooie 
Tesneuzik 
Café zaal ´t Tunneke

21 JANUARI
Jörgen Raymann 
CC de Pas 

22 JANUARI
Ernst en Bobbie show 
CC de Pas 

27 JANUARI
Prijsuitreiking van de 
Hisse Kwis 2011
CC de Pas

28-29 JANUARI
Gouwe Kreuge Bal 
CC de Pas
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HEESWIJK-
DINTHER

7 JANUARI
Kerstboom verbranding 
Retsel
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12 JANUARI
Onderonsje in Dinther 
over acupunctuur 
CC Servaes

12 JANUARI
Boeiende gesprekken in 
Onderonsje Heeswijk 
CC Bernrode

13 JANUARI
Mega Après Ski Party 
Café Zaal de Toren
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20-22 JANUARI
62e revue 
“Spiegelreflex” 

21-22 JANUARI
Hometrainer 
wielertweedaags Battle
Café Jan van Erp

LOOSBROEK

7 JANUARI
Kerstboom verbranding 
Schaapsdijk
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12 JANUARI
Paddestoelen in 
Onderonsje Loosbroek
D’n Hoek 

VORSTENBOSCH

6 JANUARI
Inschrijven Biljart
Schaapskooi

6 JANUARI
Kerstboomverbranding
Hondstraat
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7 JANUARI
Onthulling Prins 
Carnaval
De Stuik

8 JANUARI
Prinsenreceptie
De Stuik

11 JANUARI
Kaartverkoop 
Pronkzitting
De Stuik

17 JANUARI
75-jarig bestaan KVO
De Stuik

25 JANUARI
Opening Dagwinkel

27 JANUARI
Pronkzitting
De Stuik

28 JANUARI
Pronkzitting
De Stuik


